PARA ACTIVIDADES PRÉ-ESCOLARES
EM MOÇAMBIQUE
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INTRODUÇÃO
Porque fazer um manual de compilação de Jogos ?
Graça ao apoio da União Europeia, da Agencia Francesa de Desenvolvimento, do Instituto Robin des Bois e da Fundação Anber, as Organizações ESSOR
(ONG francesa) e AMDEC (ONG moçambicana), juntaram os seus esforços
para desenhar e iniciar um projecto de pré-escolar denominado Kukula Ka
N’wana para ser implementado em 10 escolinhas de Maputo e Beira.
As escolas comunitárias pilotas orientadas pelas experiências da AMDEC e
ta de criatividade nas actividades.
Apesar dos esforços de formação, tantos psico-pedagógicos, produção de mapetitivas e bastantes formais.
cessidade de explorar as actividades pedagógicas sobre forma de jogos e
maior diálogo com as crianças. Para isso, na base de um plano pedagógico
cimento da vida social, descoberta da natureza, actividades desportivas, música e cultura, os técnicos e responsáveis do projecto tentaram explorar novos
vida, entusiasmo e resultados às crianças.
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APRESENTAÇÃO ESSOR
ONG de Solidariedade Internacional desde 1992
Missão :
de maneira sustentável suas condições de vida.

ESSOR
Guiné Bissau e Chade.

Ação :
Implementar, em parceria com associações locais, projetos de desenvolvimento
nas 3 áreas de intervenção :
- Educação
- Desenvolvimento rural

ESSOR hoje :
•Cerca de 20 projetos de desenvolvimento.

•3 milhões de Euros de orçamento anual (65 % de fundos públicos, 35 %
de fundos privados).
•Cerca de 20 parceiros locais.
•Custos de funcionamento inferiores a 12 %.

Destaque : ESSOR organiza trocas de experiência entre os países.
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BIBLIOGRAFIA
Moçambique
- Sra. Svetlana Drivdal, autor do manual « Programa educativo para crianças
do 1° ao 5° ano » do Ministério da Mulher e Acção social,
- Sra. Kordula Muchanga, professora da Universidade pedagógica de Maputo,
zação Wona Sanana
to Kukula Ka N’Wana de Maputo.
- Gesine Grosse Ruse e Judith Mapanzene da associação Nhapupwe, especializada no pré-escolar.
O conjunto desses apoios foram inspiradores e concretos para nos ajudar em
para contribuir ao projecto bem como ao Manual.

Internacional
É
são poucas para não falar de inexistentes. As livrarias raras e também caras,
citadas ao lado dos jogos correspondentes.
O conjunto desses apoios foram inspiradores e concretos para nos ajudar em
para contribuir ao projecto bem como ao Manual.
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OBJECTIVO PEDAGÓGICO
O projecto Kukula Ka N’wana inspira-se do trabalho de Maria Montessori,
gogía centrada na criança. Neste manual, não se pretende repetir as teorias,

O objectivo deste manual reside na sua practicidade, seja DAR AO EDUCADOR FORMAS SIMPLES, DIVERSIFICADAS, RAPIDAS E ENGRACADAS DE ENSINAR AS CRIANCAS.

ciplinaridade, considerando também os factores, sócio culturais e económicos.
sar também na realidade das escolinhas do País. O projecto Kukula Ka N’wao nosso trabalho de recolha de jogos, não foi em si um processo de eventual
adaptáveis à vida das comunidades pobres das periferias das cidades moçambicanas.
As traduções, reescritas ou copias desses documentos colectados serão utilizadas só para escolinhas comunitárias favorecendo o acesso as crianças vul-

rar os dados deste Manual.
Anne Cécile Manicom, responsável do Projecto Kukula Ka N’wana
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USO DO MANUAL
O manual é composto de 7 disciplinas. Cada área tem diferentes temas nos

Areas

Temas

LINGUAGEM

Fantoches
p14-16

Contos e Lendas
p16-19

Si próprio
p19-22

Meios de comunicação
p23-24

O Abecedario
p25-30

Actividades /Metodo
Apresentação do fantoche p14
Os pais do fantoche p14
Crianças actores p15
Representação p16
Contar a historia p16
Desenhar a historia p17
Actuando p18
Adivinhas p18
O percurso p19
O jogo da Banca p20
p20
As imagens evolutivas p20-21
p22
Memoria das historias p22
O telefone p23
A televisão p24
O jornal p24
p27
Procura as letras p29
Divisão silábicas p30
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Areas

Temas
Formas geométricas
p32-33

MATEMÁTICA

Cores p34

Iniciação p32
Dançar as formas geométricas p32
Esculpir formas geométricas p32
Animais assimétricos p33
Iniciação p34
Pintor na Alma p34
p35

Tamanhos
p35-37

Noções matemáticas
p37-39

Contar p39-40
Noções espaciais
p41-42

Colorir p43

ARTES PLÁSTICAS

Actividades /Metodo

Desenhar p43-45

Pintar
p45-48
Estampagem p48
Colar p49-50
Modelar p51-52
p53-54
Reciclar p55-60

p35
Ordenar p35
p37
Os iguais p37
Reagrupar objectos p37
Quantidades p38
Alguns e todos p38
Posições e distâncias p39
p40
p42

Exercícios práticos livres p43
Desenho livre p43
Desenho personagens p44
Auto Retrato p45
Pintar cores primárias p45
Misturar as cores primárias p47
Os colorantes p48
Exercícios práticos p48
Exercícios práticos p49-50
5 fases práticas p51-52
Exercícios práticos orientados p53-54
Criação de varios fantoches p55-56
p57-60
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Areas

Temas

Actividades /Metodo

Emoções p62

CONHECIMENTO DA VIDA SOCIAL

Integração
p62-64

Conhecer-se
p64-66

Família
p66-69

Decorar a sala p62
Adivinha p63
Escola p63
O semáforo p63-64
O « oi» p64
Minha cara-metade p64
Quebra cabeça do corpo p64
As posições do meu corpo p65
A descoberta do outro p65
p66
Desenhar os retratos p66
Amostra dos ustenseis p66
Como a família ajuda p67
Desenho da família p67
Crescer p68
Contar a família p68
p68
Direito não direito p69

Transporte
p69-71

Vida na comunidade p72-73
Amizade p73

Quero andar de… p69
Adivinha p69
Imitar para aprender p70
O comboio p70
A segurança p70
Plouf ! A água p70
Zioup... voa ! p70
Cidade e Aldeia p72
Aonde estou ? p73
Pessoas com necessidades
especiais p73
p74

p74

p74
Adivinha o meu trabalho p74
p74
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Areas

Temas

DESCOBERTA DA NATUREZA

Vegetais
p76-78

Alimentação
p78-79

Água
p80-81

p82
Fenómenos da natureza
p83-84
Limpeza
p85
O meu corpo
p85-87
p88-89

Os animais
p89-91

Actividades /Metodo
O vegetal é também para comer p76
p76
Desenha as plantas p77
Quebra cabeça de arvores p77
p77
Jogo da fruta p78
p78
Memorizar os nomes p78
A importância da comida p79
Como cozer ? p79
Jogo da Dona Rosa p79
A importância da água p80
Lavar antes de comer p80
p80
Aonde tem água ? p81
O mundo p82
p82
Dia e noite p83
O vento p83-84
p85
p85
A cara p85
A sua pele p86
Os movimentos p87
Exercícios praticos p88-89
A descoberta dos animais p89
Os animais perigosos p89
Os animais de outros países p90
p90
p91
O animal pouco a pouco p91
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CANTO DE INTERESSE

JOGOS DESPORTIVOS

Areas

Temas

Actividades /Metodo

1.2.3. Sol p93
Estafete p93
Cabra cabeça p93
Coelhinho p94
Gato e Rato p94
Desenvolvimento físico,
libertação das expressões, Elefantinho colorido p94
convivialidade entre
Estatua p95
crianças.
p95
p93-97
Corrida de saco p95
p96
Mamãe, posso ir ? p96
p97
Imitoke p97

Espaço de Lazer p98-99

Detalhes do material
Jogos de concentração p100-101
Jogos de memoria p102
Canto de Jogos
Dominos p103-104
didáticos
Labirinto p105-106
p100-114
p107-112
p113
Canto de artes p115
Detalhes do material p115
Cantos de livros p115
Detalhes do material p115
Canto de construção p116 Detalhes do material p116
Canto de água e areia p117 Detalhes do material p117
Canto de faz de conta p118 Detalhes do material p118
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Colocamos em anexo uma proposta de plano pedagógico anual que poderá ajudar o educador a
organizar suas actividades dirigidas semanais (p120).
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ACTIVIDADES DA LINGUAGEM
FANTOCHES*
1. Apresentação do fantoche
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças, acção colectiva a realizar de preferência em círculo.
Material :
Pode usar-se também fantoches construídos com as crianças (ver na secção
de Expressão plástica p55).
Duração : 20 min.
Metodologia
a)
b) Quem é essa personagem ? (suscitar curiosidade, riso, ambiente)
c) Dizer o nome fazer e repetir. Apresenta-lo como um amigo da classe
d)
2. Os pais do fantoche
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças, acção colectiva a realizar de preferência em círculo.
Material : 2 fantoches preparados representando o pai e a mãe do 1ro fantoche.
Pode ter outras bonecas para ajudar na encenação. Pode usar-se também de
construídos com as crianças em Expressão plástica.
Duração : 20 min.
Metodologia
a) O educador usa os fantoches para contar historias se apropriando
b) Depois o educador convida as crianças a continuar a historia,
deixando livre a expressão de cada um e tendo cuidado em orientar
as crianças em ouvir as histórias dos outros, e incentivar os mais tímidos.
Objectivo : Através de perguntas preparadas pelo educador, deve-se
incentivar frases em língua local e nacional. A conversa não se deve limitar a « sim» ou « não» ! ! !
* (Exercicios de fantoche encontrados no livro Manuel de la Maternelle petite et moyenne Section/
Pedagogie pratique RETZ, 1993)
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3. Crianças actores (1ra sessão)
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças, acção colectiva a realizar de preferência em círculo.
Material : fantoches preparados representando o pai e a mãe do 1ro fantoche.
Pode ter outras bonecas para ajudar na encenação. Pode usar-se também de
fantoches construídos com as crianças em Expressão plástica.
Duração : 30 min.
Metodologia
a) O educador relembra as histórias contadas nas outras sessões
b) O educador convida 3 crianças para refazer os mesmos diálogos com
os fantoches nas mãos
Objectivo : Desenvolver a memória em repetir as histórias, não ter medo
de apresentar-se em público.
4. Crianças actores (2da Sessão)
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças, acção colectiva a realizar de preferência em círculo.
Material : fantoches preparados representando o pai e a mãe do 1ro fantoche.
Pode ter outras bonecas para ajudar na encenação. Pode usar-se também de
fantoches construídos com as crianças em Expressão plástica.
Duração : 30 min.
Metodologia
a) O educador relembra as histórias passadas
b) Convida 3 outras crianças para repetir e usar os fantoches e 3 outras
um tema como um passeio, a escola, um campo de futebol.
c) A crianças devem ser incentivadas a inventar
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5. Representação
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças, acção colectiva a realizar de preferência em círculo.
Material : fantoches preparados representando o pai e a mãe do 1ro fantoche.
Pode ter outras bonecas para ajudar na encenação. Pode usar-se também de
fantoches construídos com as crianças em Expressão plástica.
Duração : 1h.
Metodologia
a) O educador escolhe crianças para preparar um espectáculo.
b) As crianças escolhidas terão um tempo para preparar e escolher
as historias
c) As crianças apresentam o espectáculo a frente das outras.
atenção e orgulho do espectáculo.
d) Após o espectáculo, as outras crianças espectadoras partilham
Aconselho : para mais impacto, o espectáculo pode ser apresentado a toda
escolinha, de forma a criar mais orgulho.

ANIMAR CONTOS E LENDAS (histórias)
1. Contar a história
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças, acção colectiva a realizar de preferência em círculo, num
lugar confortável.
Material : O livro.
Duração : 30 min.
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Metodologia
O educador deve já conhecer a historia e ter preparado as suas perguntas
para as crianças.
- Ler a história lentamente, com o tom de voz alto e tentar captar a atenção das
crianças criando momentos de surpresa.
- Fazer repetir as palavras difíceis. Se tiver palavras demasiado complicadas,
traduzir em língua local.

NB : para as crianças mais pequeninas pode-se repetir a história em língua
local, um outro dia, de preferência uma semana depois. Para controlar a
memória das crianças, e dar mais espaço a expressão das crianças.
- Quem é ?
- Aonde vive ?
- Como é a sua casa ?

(formas de desenvolver as frases com
conjugação ao futuro !)
2. Desenhar a história
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças, acção colectiva a realizar de preferência em círculo, num
lugar confortável.
Material : O livro, papel, lapizes de cores, borracha.
Duração : 30 min.
Metodologia
momento preferido.
- As crianças têm que contar ao seu vizinho a parte da história ou personagem
que mais gostou.
- As crianças realizam um trabalho individual de desenho.
- Após os desenhos são colocados na parede da sala, e as outras crianças vão
partilhando as suas opiniões sobre os trabalhos.
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3. Actuando
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças, acção colectiva a realizar de preferência em círculo, num
lugar confortável.
Material : O livro.
Duração : 30 min.
Metodologia
- 2 ou 3 crianças (depende da história) vêm a frente dos outros alunos e escolhem as suas personagens.
- O educador explica o momento da história a actuar e deixa as crianças improvisar.
de ir actuar.
- A ideia é de convidar mais e mais crianças em grupo de 2 ou 3 a interpretar o
livro.
- A cada representação, deve-se criar um debate entre crianças, permitindo a
expressão do sentimento de cada um e se foi respeitada a lógica da historia.
4. Adivinhas, poesias e rima
Crianças de todas as idades.
Grupo de 10 crianças máximo, acção coletiva a realizar de preferência em círculo, num lugar confortável.
Material : O livro ou cartolinas com imagens ilustrativas ou marionetas.
Duração : 20 min (aconselhado repetir varias sessões).
Metodologia
conhecem bem. Depois a criança tenta fazer adivinhar o objecto sem dizer o

Metodologia 2
Escolha poesias curtas e fáceis de memorizar (pode ser do manual de recursos do Educ. MAS)
as crianças sejam atentas (olhos bem abertos, com sentimento que entendem
o que o educador esta a dizer)
perceberam o conteúdo da poesia.
Metodologia 3
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caso as crianças não conseguir se lembrar ! É uma primeira vez para crianças
dessa idade.
- As crianças podem imitar a história do poema sob forma de teatro, o objetivo
consiste a rir e dar gosto ás crianças aprender poesia.
- Para introduzir o conceito de rimas :

rima para essa palavra. As crianças também devem sugerir palavras para juntos encontrarem a rima (de novo criar um ambiente agradável que da vontade
as crianças participar !)

SI PRÓPRIO*
Objectivo : Responder de forma perceptível,
entender as orientações na classe, descrever os objectos.
1. O percurso.
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças, acção colectiva a realizar no exterior.
Material : O educador instala grandes objectos (esteiras, baldes, almofadas,
cadeiras, cordas)
tar, subir, etc…
Duração : 30 min.
Metodologia fase 1
- O educador explica o percurso, e relembra as regras de segurança
- O educador selecciona 3 crianças e pede a elas de realizar o percurso.
- Quando as crianças acabarem o percurso, seleccionar mais 3. As crianças
devem encorajar-se.
Metodologia fase 2
-

O Objectivo reside em deixar as crianças expressar-se, conhecer os verbos
de movimentação, conhecer os nomes dos objectos e as partes do corpo !
*Os jogos « se proprio » foram encontrados no manual pré escolar da Hachette edition :
« 100 séances pour tout une année de petite section », R. Quéva, D. Sacy, ed 2006
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2. O jogo da banca
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material : Preparar uma estante com falsos preços, falso dinheiro (pode ser
pintado sobre pedras), e ter produtos (recuperação de material : Cf. material
do canto de interesse « Faz de conta » p118)
compradores.
Metodologia 1
Duração : 30 min.
- O educador apresenta o material já pronto para o exercício.
- As crianças treinam a dizer os nomes dos objectos presentes sob forma de
adivinha.
seria bom comprar para a casa ?
compraram, se gostaram, se foi muito carro.
Metodologia 2
5 ano de vida.
Duração : 30 min.
- O educador escolhe 2 crianças para imitar o vendedor e o comprador da Ban-

etc… Esse exercício foi pensado para treinar o passado.
3. Vestir-se
Para aprender a vestir-se pode usar o jogo Desenho de personagem colocada
na parte de expressão plástica (arte) p43
Se não tiver o material, esse exercício de vestir uma personagem pode ser
feito também com uma boneca. O objectivo reside em acompanhar a criança
o seu gosto.
4. As imagens evolutivas
Crianças de 3-4 anos.
Grupo de 15 crianças.
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Material :
conhecidas.
Duração : 30min.
Metodologia
- O educador apresenta as várias histórias das imagens evolutivas.
- O educador deixa as crianças colocar as imagens por ordem
tória tentando melhorar o vocabulário e à construção das frases.
Esse jogo pode ser usado também livremente no canto de jogos didacticos
(p100-113).
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5. De quem é ?
Crianças de 4-5 anos.
Grupo de 15 crianças.
Material : o educador recolheu o material das crianças (pastas, casacos, etc…).
Duração : 15 min.
Metodologia 1
é isso ? Só a criança proprietária pode responder « é meu ou são os meus ou é
lino.
Metodologia 2

6. O jogo da Aranha
Crianças de 4-5 anos.
Grupo de 15 crianças.
Material : Nenhum.
Duração : 30min.
Metodologia
-

devem mudar de lugar atravessando o círculo. Se for apanhado pela aranha, a
criança capturada torna-se a aranha do meio.
7. Memoria das histórias
Crianças de 4-5 anos.
Grupo de 15 crianças.
Material : Um saco com imagens de animais e objectos.
Duração : 30min.
Metodologia
O educador coloca as crianças em círculo. Ele tem na mão o saco com as
imagens. Ele começa uma história dizendo « ontem eu vi um… » Pega no saco
um… (mesma coisa). O jogo vai continuando até as crianças já não lembrar-se
de todos os objectos ou animais dos outros.
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OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
1. Como podemos nos comunicar
Grupo de 15 crianças, trabalhar em circulo.
Material : Quadro preto, gizes de cor, celular, jornal, revista, rádio (se for possível), uma imagem de televisão.
Tempo : 30 min.
a)
comunicação possíveis
b)
c) Apos as repostas apresenta as imagens dos vários meios de comunicação e
2. O telefone
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material : O educador terá construído (talvez com apoio dos pais) 2 telefones.
A construção dos telefones pode ser feita de papel reciclado ou com dois potes
Duração : 30 min.
Metodologia
- O educador convida a criança a pegar um dos telefones. O educador está
com o outro telefone e imita o « Riiing » do mesmo. A criança deve atender.
O educador vai lidar a conversa de forma a criança desenvolver um diálogo soentender a conversa.
- Repete-se o exercício 2 vezes.
ver sozinhas a conversa.
Observação : Este jogo pode também ajudar em desenvolver o uso do Futuro.
Por exemplo, pode perguntar : O que vais fazer a manha ? O que vais comer
esta noite ? Aonde iras durante as ferias ? Como vais vestir amanha ?…
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3. A televisão
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Metodologia 1
Material : Nenhuma.
Duração : 30 min.
- O educador pergunta se as crianças conhecem televisão. E deixa as crianças
expressar-se á vontade
- O educador pergunta se as crianças viram tal novela ? As crianças respon-

Metodologia 2
Material :
Duração : 30 min.

- O educador escolhe 2 crianças de preferências não tímidas para as primeiras,
e pede para imitar os jornalistas no ecrã da televisão ; a ideia consiste as crianças ter imaginação para improvisar, e criar um bom ambiente apreendendo.
4. O jornal
Crianças dos 4-5 anos.
Grupo de 15 crianças.
Material :
Duração : 30 min.
Metodologia
- O educador vai distribuindo varios jornais, um para cada criança e deixa elas
apreciar as paginas.
-
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Cartaz de comunicação na base do ensino das formas geométricas (exemplo da escolinha Amae
Mussananhi, Moçambique)

O ABECEDARIO
(tirado de http://espacoeducar-liza.blogspot.com)
Está recomendado de sempre ligar o ensino os objectos os momentos conEssa paciência e relacionamento permitirá treinar de forma agradável a memoria da criança. Cuidado á repetição abusiva das letras pode virar ao resultado
1. Aonde se ouve ?
Crianças do 5° nível.
Material : Giz.
Tempo :
Metodologia
- Esse jogo consiste em trabalhar o reconhecimento oral das letras. A cada
sessão se escolhe uma letra para não atrapalhar as crianças na sua aprendizagem.
- O educador vai, sob forma de jogo de adivinha, convidar a criança a procurar
É sempre aconselhável

Para todos os exercícios de adivinha das letras ouvindo, aconselha-se esvejam : seja o auditivo com o visual.
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Metodologia 1
Crianças do 4° e 5° níve.l
Material :
Tempo :
às crianças para
- Peça à
- Dê alguns materiais à
repetir no seu caderno.
Metodologia 2
Crianças do 5° ano.
Material : caderno, lápis, borracha, ou possíveis exercícios práticos copiados.
Tempo :
mento da mão a caneta, ou lapiz etc. Existem exercícios para esse treinamento
canetas.
educador pode nos cadernos ou ardósias das crianças preparar com atenção
no exemplo a seguir
(tirado de http://atividadesescolaresonline.blogspot.com)
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Ligue os pontos para completar as letras do abecedario
Maiúsculas

AB
Minúsculas
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3. Procura as letras
Apesar de ser um assunto fundamental na educação das crianças, o nosso papel
de educador é sempre de ligar a aprendizagem ao prazer. Por isso devemos ser
encorajadores para incentivar jogos de concentração.
Idades do 5° nível.
Material :
(com exercício preparado antes da aula).
Tempo : 20 min.
Metodologia

lembrando as letras ensinadas, através de perguntas às crianças.
tar encontrar em todas as palavras, uma das letras ensinadas, e assim com varias letras e varias crianças. É uma outra forma de treinar a memoria brincando.
Cuidado, esse exercício deve ser feito com muito bom humor, e não pareintimidar as crianças.

Exemplo de uma criança na Beira
a amostrar o seu trabalho com
orgulho, Escolinha ALAU, BEIRA,
ESSOR.
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4. Divisão silábica
Idades do 5° nível.
Material :
Tempo : 20 min.
Metodologia
noutro grupo ; e assim continua.
no meio, as crianças sentam-se em círculo, e batem as palmas para o nome de
Exemplo : Menina – Me/ni/na são 3 silabas assim a criança vai para a casa 3
5. Formação de silabas (5° ano)
Exemplo :
A

E

I

O

U

M

MA

ME

MI

MO

UM

L

LA

LE

LI

LO

LU

P

PA

PE

PI

PO

PU

Jogos de silabas :
- Formar grupos com outras crianças cujos nomes começam com a mesma silaba (Maria, Manuel, Mario)
- No canto de livros e letras, ponha cartões com letras e alguns cartões com si-
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MATERIAL PARA LINGUAGEM
Fantoche
Cartolina
Caixas de papelão
Pintura
Livros
Papel
Lápis de cores
Borracha
Imagens ilustrativas
Imagens evolutivas
Pode se usar o material do canto Faz de Conta
Imagens de animais e objectos
Quadro preto
Gizes de cores
Jornal
Revista
Rádio (se for possível)
Uma imagem de televisão pode se imitar com caixa de papelão
Celular pode se contruir com 2 potes de iogurte
Imagens com o abecedario
Pedrinhas ou sementes
Fios
Pauzinhos
Massa para modelar
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MATEMÁTICAS
FORMAS GEOMÉTRICAS
1. Iniciação ás formas geométricas (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Crianças de todas as idades.
15 crianças.
Material : recorta em cartolinas formas geométricas de vários tamanhos.
Tempo : 30 min.
Metodologia
a) Apresenta as varias formas geométricas às crianças e da o tempo de
às
b)
2. Dança as formas geométricas (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Criança de todas as idades.
grupo de 30 crianças.
Material :
Metodologia
gigantes com giz ou na areia. A tocar a música, o educador canta e pede na sua
canção para ir em tal ou tal forma geométrica.
3. Esculpir formas geométricas (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças, trabalho individual na mesa.
Material : pauzinhos ou pedras.
Tempo : 30 min.
Metodologia
Na sala organiza para cada criança em cada
mesa um certo número de pauzinhos ou pedras
de forma as crianças representar com o material
as formas geométricas
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4. Expertos das formas geométricas
Crianças de 5°ano.
trabalho interactivo, mais individual.
Material : ardósia, caderno, canetas.
Tempo : 30 min.
Metodologia
- A criança vai escolher uma forma geométrica a ser desenhada pelas outras
crianças nos seus cadernos.

5. Animais assimétricos
Crianças do 5° ano, trabalho interactivo mas individual.
Material :
(de preferência de cores).
Tempo : 45 min.
O educador prepara tudo o material e amostra um exemplo de animal desenhado na base de colagem de formas geométricas.

Exemplo de exercício do Web site
webinstit.net

34

CORES
Jogo para todas as idades.
Material a observar em função das metodologias.
Geralmente 30 min (incluindo arrumação)
1. Iniciação as cores (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Crianças de todas as idades.
grupo de 15 crianças, em circulo de preferência.
Material : Recolha e traz para as crianças objectos de varias cores com folhas
Tempo : 30 min.
Metodologia 1
a) Pede a uma criança escolher um objecto e dizer a cor. O resto da
classe pode partilhar a sua opinião. Repetir o exercício até ter visto todos
os objectos e todas as cores desejadas.
b) Pede-se à
mais. Um por um, as crianças vão dizendo. O educador pode realizar no

Tempo : 30 min.
Metodologia 2
c) Rever com as crianças as cores apreendidas na ultima sessão
d) Pedir ás crianças encontrar no centro outros objectos da mesma cor.
2. Pintor na alma (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
por grupo de 15 crianças mas trabalho individual.
Material : papel, pinturas, pincéis, copos com agua.
Tempo : 30 a 45 min.
Metodologia
a) O educador vai lembrar das cores primárias e mostrar a aplicação da
pintura no papel
b) O educador deixa as crianças pintar á vontade no primeiro papel com
as cores primarias
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c) O educador pede para misturar as cores primárias e deixa as crianças
observar
d)
com as misturas. O educador acompanha e ajuda as explicações de

TAMANHOS
1. Iniciação pequenino/grande (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Crianças do 4° ano.
por grupo de 15 de preferência em circulo.
Material : objectos iguais de vários tamanhos, pedras de vários tamanhos.
Tempo : 20 min.
Metodologia 1
a) O educador apresenta os objectos de tamanhos diferentes e explica
b) O educador após ter instalado 2 pedras de tamanho diferente, vai
perguntando à
2. Alto/baixo
Crianças de todas as idades.
por grupo de 15 de preferência em circulo.
Material :
brinquedos).
Tempo : 20 min.

(de preferência

a)
b) O educador vai perguntado às crianças na salas de colocar-se por

3. Ordenar (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
a)
diferentes (por exemplos blocos, carinhos, etc.)
Pede às crianças primeiro encontrar o mais grande objecto, e depois o
objectos. Introduz a noção de tamanho médio.
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b) Exercício de 30 min. O educador vai contando uma historia com
bonecas de tamanho diferente, e vai colocando noções de mais e de
Realizar exemplos na base de objectos concretos
c) Repetir o exercício a) com 4 ou 5 objectos.
Pode usar desse exercício com varios exemplos

Alto e baixo

Grande e pequeno
- pratos
- panelas

- Prédios de casa

- cadeiras

- Adulto e crianças

- chinelos

- Crianças e vários grupos de vida

- Folhas de arvores

Cumprido curto
- cabelo

- Livro

- cortina
- Fio
Largo estreito
- Estrada
- passagem
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4. Sequencias (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Crianças do 5° nível.
Material :
pedras e pauzinhos.
Tempo : 30 min.
a) O educador terá prepacias por seguindo o exemplo do
desenho ao lado (webinstite.net)
b) O educador amostra a
elementos faltando.

NOÇÕES MATEMATICAS
1. Aprender iguais
a)

-

b)
ás crianças perguntando se tem diferença. Depois pinta a cara de vermelho e pergunta se
c) Exercícios de imitação
2. Reagrupar objectos
Criança de todas as idades.
por grupo de 15 crianças.
Material : encontrado no exterior com participação das crianças.
Tempo : 1h.
Metodologia 1
a) Fazer um passeio e pedir às crianças encontrar pedrinhas ou pauzinhos
b) A voltar na escolinha, pedir às crianças organizar os objectos por tipo.
c) O educador vai orientando, perguntando se os grupos formados
tem bem objectos iguais ou diferentes.
Metodologia 2
a)
coisas iguais (calça, saia, mesma cor, etc.)
b)
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3. Quantidades (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Crianças de todas as idades.
Material :
Tempo : 30 min.
Metodologia 1
a) O educador desenha 2 árvores com frutas de cores.
Um tem muitas frutas, um tem poucas frutas, um não tem frutas
b) O educador pergunta aonde tem frutas ? Aonde não tem frutas.
Aonde tem muitas frutas. Deixar tempo às crianças debater entre elas
c)
muitas pedras em outro só algumas. Fazer a mesma pergunta às
crianças.
d) No caderno, pede às crianças desenhar uma arvore com muitas frutas
e outro com poucas frutas.
e) Acabam a aula dividindo às crianças em 2 grupos com numero
diferente de crianças e fazer a mesma pergunta
Metodologia 2
Crianças de todas as idades.
Tempo : 30 min.
Material: Recolher pedras.
a) O educador pede para recolher pedras e as instalas de forma a ter
10 de um lado e 2 de outra lado. Pergunta aonde tem muito.
Depois pode introduzir a noção de este lado tem mais ou este lado
tem menos. Usar da metodologia da repetição. Pode usar blocos,
pauzinnhos, pedras, etc…
4. Alguns e todos
Crianças de todas as idades.
Material : objectos da sala.
Tempo : 15 min.
Faça varias comparações, com objectos a volta de crianças e com as próQuantas de vocês tem um cão em casa ? Quantas de vocês tem dentes ?
Quantas de vocês tem cabelo cumprido ? Etc.
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5. Posições e distâncias (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Metodologia
- Peça às crianças para colocarem ou encontrarem os vários objectos em cerá a pedir às
- Jogo das escondidinhas. Depois das crianças terem sido encontradas cada
uma deve descrever onde estava escondida.

CONTAR
1. Contar os objectos ou as pessoas
Crianças de todas as idades.
Duração : 15 min.
Material : Recolher pedras.
Metodologia
a) O educador conta até 10 e mostra objectos com dedos.
As crianças repitem. Refazer o exercicio 3 vezes
b) Cada criança aponta pedrinhas organizadas em linha,
apontam e tentam contar. Encorajar nos primeiros tempos.
Estamos a treinar a memoria.
Ex : 1 sol e uma lua
2 olhos, 2 pernas, 2 braços, 2 orelhas
3 triangulos
4 pedrinhas
Etc…
Metodologia
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- Com ajuda do copo contam o numero de copos de agua necessários para
encher.
Metodologia
Material :
3 de cores amarela, 4 de cores verdes, 5 de cores azus.

1
2
3
4
5

O jogo consiste em colocar e contar as pedras, colocar nas caixas da quadro
de forma a ter o total de pedra correspondente ao numero.

Jogos por grupo de 2.
Duração : 15 min.
Material :
com os 10 números. As crianças
drinhas em cada caixa (usado nos
cantinhos de interesse).
Ex da Sra. Kordula Muchanga
da Universidade pedagógica.

Metodologia
Material :
a) O educador deixa as cartolinas de números escondidas atrás das
suas costas e amostrando uma e as crianças devem adivinhar.
Pode repetir com varias. Deixar o entusiasmo das crianças, é muito
importante para incentivar as respostas e vontade de aprender.
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b) O educador entrega as cartolinas às crianças e elas próprias têm
c)
Exercícios :

-

Exercício interessante para 5 ano :
ças se organizam para reagrupar o mesmo N° de pedras.

-

NOÇÕES ESPACIAIS
1. Copiar e colocar objectos (tirado de http://asaladomeujardim.blogspot.com)

Material :

(pode ser pedras pintadas).
Metodologia

colocar no seu cartão, as pedras na mesma posição. Aumentamos o número
de peças ou a complexidade do desenho conforme a idade das crianças.
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2. Tempestade (Direita e esquerda) tirado de www.juterapeutaocupacional.com
Material : cadeiras.
Duração : 15 min.
Metodologia
Desenvolvimento :

tiver uma historia contada no mesmo tempo.
Nota : As noções espaciais de cima, baixo, ao lado, etc… podem ser trabalhadas com os exercícios de ginástica ou desporte detalhados neste manual.

MATERIAL PARA MATEMÁTICAS
Cartolinas
Giz
Lápis
Borracha
Lapizes de cor
Caixas de chocolate ou latas vazias (10 minimo)
Pauzinho
Pedrinhas
Caixa de pedrinha
Ardósia se poder
Cola
Papel
Objectos de varias cores com folhas verdes, casca de coco, algumas
duma cor.
Papel
Pinturas
Pincéis
Copos
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ACTIVIDADES DE EXPRESSÃO
PLÁSTICA (ARTE)
COLORIR
Grupo de 15 crianças em trabalho individual.
Material : o educador terá preparado o mesmo desenho em cada caderno das
crianças para elas praticar + lápis e cores.
Duração : 30 min. Pode se repetir com varias formas ou desenhos.
Metodologia
a)
b) O exercício pode ser repetido várias vezes com desenhos e
tamanhos diferentes. Nos últimos exercícios o educador exige da criança
de colorir num só sentido « por cima ou por baixo »
Conselhos : Os desenhos podem ser no início formas geométricas, depois personagens com formas simples, depois formas associadas a festas (estrelas
de natal, palhaço do carnaval, brinquedos, etc..). Assim o exercício pode ser

DESENHAR
1. Desenho livre
Com todas as idades. Momentos a planejar para relaxar e privilegiar momentos
Grupo de 15 crianças em trabalho individual.
Material : Podes dar, lápis, giz para desenhar no papel ou na ardósia ou no
chão ; A escolha deve ser controlada pelo educador.
Duração : 30 min.
Metodologia
O educador organiza um passeio a dentro e fora da escolinha com as crianças
Com o material preparado, o educador estimula a criança a desenhar livremente.
Aconselhos :
uma história, a um passeio pedagógico, a um tema de descoberta da natureza,
etc… Assim o exercício pode ser repetido várias vezes, mas com vários níveis
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ACONSELHOS DA DIRECÇÃO DA MULHER E ACÇÃO SOCIAL
EM ALGUMAS TÉCNICAS SIMPLES DE DESENHO :
Para as crianças do 3º ano : desenhar pontos (chuva), linhas
rectas, linhas onduladas; círculos. Criar desenhos simples usando
essas formas ;
dum objecto, e depois colorir ;
(por exemplo,
usar circulo e oval para desenhar um gato) ;
Para as crianças do 5º ano : desenhar tendo em conta a distância
entre os objectos. Façam passeios para observar, como parecem os
Para as crianças do 5º ano :
(de 9-16
quadradinhos), para copiar um desenho do educador, ou do livro.

2. Desenho de personagens
Grupo de 15 crianças nas salas.
Material : Preparar desenhos de corpos ou de caras e fotocopiar os modelos de
preservação.
Duração : 15 min.
Metodologia
1)
personagens. Cada criança brinca com o seu desenho
2)

3) Este trabalho pode ser usado nas sensibilizações de higiene para
incentivar a criança em cuidar das suas roupas.
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3. Auto-retrato
Crianças de 4-5 anos.
Grupo de 15 crianças nas salas.
Material : Podes dar, lápis, giz para desenhar no papel ou na ardósia ou no
chão; A escolha deve ser controlada pelo educador.
Duração : 30 min.
Metodologia 1
Pede às crianças de se auto-desenhar. Pede usar um espelho para as crianças
valorizar-se, olhar para sim…
Metodologia 2
O educador corta personagem sem detalhes (sem cara, sem vestidos, sem
sexo, nada)
Ex de Web instit.com :

Anita

Emilia

Metodologia 3
Esse exercício pode ser usado para incentivar as crianças em conhecer as
cores. Usando de roupas a colar de certas cores, orientado pelo educador.

PINTAR
1. Pintar as cores primárias
Para todas as idades.
Grupo de 15 crianças nas salas.
Material : com ajuda das crianças preparar os copos de água e a divisão das
cores e paleta para misturar as cores e dividir os pincéis e as folhas.
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Apresentação : Apresentar as cores primárias com exemplos concretos :
O amarelo como o sol ou como um pintinho,
O vermelho como o fogo, como os blocos, como um mação
O azul como o mar, como o céu, como uns olhos.
Metodologia 1
O educador terá preparado nos cadernos das crianças, modelos de sol, de ma(trabalho individual)
Duração : 30 min.
Metodologia 2

Duração : 10 min.
Metodologia 3
As crianças vão fazer um passeio e mostram os objectos de core amarelo,
vermelho ou azul.
Duração : 30 min.
Metodologia 4
Jogar as cores. O educador prepara 3 pauzinhos de cores primárias e anéis de
cores. Planta os pauzinhos no chão (areia ou terra) e mostra as cores de cada
pauzinho associados aos anéis de core.
associado. Esse exercício faz ainda mais sentido com o educador ao lado para
controlar.
Duração : 30 min.

da Professora
Kordula Muchanga da
Universidade pedagógica
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2. Misturar as cores primárias
Para todas as idades.
Grupo de 15 crianças nas salas.
Material : com ajuda das crianças preparar os copos de água e a divisão das
cores e paleta para misturar as cores e dividir os pincéis e as folhas.
Apresentação : Revisão das cores primárias.
Amarelo + azul = verde, como as folhas de uma árvore.

Metodologia 1
O educador terá preparado nos cadernos das crianças, modelos de sol, de ma(trabalho individual)
Duração : 15 min.
Metodologia 2
E perguntar as cores a vários alunos.
Duração : 10 min.
Metodologia 3
As crianças vão fazer um passeio e mostram os objectos de core primária e
secundária.
Duração : 30 min.

Kordula Muchanga
da Universidade
Pedagógica Maputo
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3. Os colorantes
Para todas as idades.
Grupo de 15 crianças nas salas.
Material :
primarias, pipas grossas.
Metodologia
A professora Kordula Muchanga da Universidade pedagógica aconselha de
com pipas e misturar os colorantes.

ESTAMPAGEM
1. Estampagem
Grupo de 15 crianças nas salas.
Material : com ajuda das crianças preparar os copos de água e a divisão das
cores e paleta para misturar as cores e dividir os pincéis e as folhas.
O material pela estampagem pode ser colectado com as crianças.
Metodologia 1

educador faz a demonstração da estampagem numa folha. Após o educador
deixa as crianças experimentar nas próprias folhas deles. O desenho pode ser
levado em casa para partilhar com os pais.
Duração : 20 min.
Metodologia 2
sentada na parede.
Duração : 45 min.
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COLAR
1. Colar simplesmente
Dos 3 aos 4 anos.
Grupo de 15 crianças por sala.
Material : o educador prepara os papéis cortados em formas geométricas e de

Fase 1 : A criança está orientada para organizar e colar os pedaços de papéis
por forma geométrica. Duração : 30 min.
Fase 2 : A criança está orientada para organizar e colar os pedaços de papéis
por cores. Duração : 30 min.
Fase 3 : A criança está orientada para colar livremente ; Pode ajudar para
realizar, uma casa, uma árvore, uma pessoa. Duração : 30 min.
Aconselhos : As colagens podem ser feitas também no papel, lata madeira,
caixa, etc…
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2. A cola
Material : Farinha, Maizena, Água, Colheres, Recipientes para misturar (objectos pequenos como, por exemplo, copos de papel ajudam a controlar a quantidade de ingredientes utilizados), Papel.

Metodologia 1
Como preparar ?

ciente para fazer uma massa. Essa massa deverá então ser usada para colar

- Dar às crianças um vasto sortido de papel para fazerem colagens ou construMetodologia 2
Alternativas
Como curiosidade poderá ainda fazer uma mistura de Maizena e água num
recipiente de plástico transparente e uma mistura de farinha e água num outro
recipiente. Colocar depois os outros recipientes num local onde ninguém lhes
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MODELAR
1. Modelagem de Livre expressão.
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças em trabalho individual.
Material : Plasticina, Massa ou Matope.
Metodologia 1
a)
b)
O educador está ao lado para aconselhar e incentivar só.
pessoal
Duração : 30 min.

Metodologia 2
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças mas trabalho individual.
Material : Plasticina, Massa ou Matope.
Duração : 30 min.
a) Orientar as crianças para fazer bolas com as mãos e as exprimir
b) Colocar as bolas exprimidas num desenho de árvore
(preparado pelo educador) como se fosse frutas.
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Metodologia 3
Incentivar as crianças a realizar um sol com um redondo e raios.
Duração : 20 min.
Metodologia 4
Manipulação livre com plasticina e instrumentos (conchas, botões, pauzinhos,
etc.).
Objectivos : trabalhar os movimentos seguintes, pressionar, estender, unir as
partes, reproduzir formas.
Observação : podem fazer varias sessões com Bolo de aniversário (detalhando
as velas em cima do bolo)
(coração com pétalas), uvas (com os detalhes),
1ra letra do seu nome, um caracol, uma pessoa.
Metodologia 5
Material : Plasticina, Massa ou Matope.
Duração : 30 min.
O educador incentiva em criar uma aldeia. Assim vai pedir a umas crianças de
tuir uma aldeia bonita, com estradas desenhadas com gizes.
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ENFIAR

Grupo de 15 crianças por sala, trabalho individual.
Material : linha e missangas grossas de cabelo.
Metodologia 1
Tempo : 30 min.
a)
b)
uma certa lógica.

Metodologia 2
Tempo : 20 min.
Material :
por cima e por baixo para fazer uma base para tecer.
O educador convida as crianças a recolher material no chão, folhas, ou outros
elementos leves de preferência naturais. Após ter o material, o educador deixa
as crianças trabalhar juntos, colocando vários objectos de natureza entre os
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Metodologia 3
Redes Tempo : 30 min (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012).
Grupo de 15 crianças por sala, trabalho individual.
Material :

-

Professora Kordula Muchanga da
Universidade Pedagógica de Maputo.
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RECICLAR
1. Varias técnicas de fantoches
Fantoche de Colheres
Grupo de 15 crianças.
Material :
plástico, pintura, pedaçinho de papéis de
cores.
Duração : 30 min.

Metodologia
Contar histórias de animais. Mostrar exemplos de fantoche para ajudar as
crianças em criar seu próprio fantoche.
Fantoches de papel higiénico
Grupo de 15 crianças por sala.
Material :
cores, cola.
Duração : de 30 min.
Metodologia

Após ser construído, contar histórias
com os fantoches.
Fantoches com meias usadas
Crianças de 4-5 anos.
Grupo de 15 crianças em individual.
Material :
Duração : 3 sessões de 30 min.
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Fantoche de caixa
Crianças de 4-5 anos.
Grupo de 15 crianças por sala.
Material : caixas de leite ou de sumo usado, papel, pintura ou lapís de cor, podem ter corda, etc…
Duração : 2 sessões de 30 min.
Metodologia
Amostrar como realiza-se 1 fantoche tipo. Amostrar e explicar o material para
se usar. Depois as crianças construem os seus fantoches passo a passo. O
processo contínua até acabar as personagens. Em geral deixa as crianças
voltar em casa com as suas bonecas para « gingar » a frente dos pais.

Exemplos de jogos feitos de material reaproveitado (ESSOR)
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a) Pé-de-lata
ajuda de todas as crianças.
COMO FAZER : Separe latas usadas, do mesmo tamanho (achocolatado ou
leite em pó, por exemplo). Faça dois furos diametralmente opostos no fundo.
Passe uma corda de náilon de 1,2 metro pelos furos da lata e uma às extremicom retalhos de plástico adesivo ou tinta. Faça o mesmo com outra lata.

RECICLAR
1. Latas de corrida !
gurando nas cordas. Além de andar pela escola com os
pés de lata, eles vão se divertir apostando uma corrida,
andando para trás ou vencendo um percurso com obstáculos.

Imagem tirada do website http://www.turminha.mpf.gov.br

2. Actividades com papel dobrado
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RECICLAR
1. Um presente original
Aproveite um passeio à praia para,
com a ajuda das crianças, trazer
seixos e pedras redondinhas ou
com formas originais. Queremos fazer bonitos objectos de decoração.
Material : Para este projecto são
necessárias, além das pedras, tintas de várias cores. As tintas podem ser guaches se, a seguir, se
envernizarem as pedras. Se não,
deve utilizar-se tinta plástica. Serão ainda necessários pincéis, lápis, verniz
(se usar guache) ou diluente (se usar tinta plástica) para evitar nódoas e « acidentes evitáveis »
« os pequenos
artistas » vistam batas plásticas.
Metodologia 1

esboço.
Pintar com as cores escolhidas, tendo o cuidado de deixar secar a cor anterior
antes de usar a seguinte (a não ser que se queira mesmo que esborrate para
obter diferentes efeitos). É sempre melhor começar com as cores claras e passar depois às cores escuras.
Metodologia 2
Se a tinta utilizada foi guache, envernizar a pedra depois de a pintar. Envernizar
primeiro a parte de cima – deixar secar bem – e depois a parte de baixo.
2. Uma prenda para os avós ou para os pais
Material : Folha de cartolina (de preferência duma cor que gosta criança)
(qualquer uma mas de uma cor que contraste com a cartolina)
de lustro (ou outro material, como papel cartonado, papel de fantasia, papel de
seda ou celofane colorido, por exemplo), Fio para pendurar.
Metodologia 1
Recortar um rectângulo em cartolina onde caiba a mão da criança. De seguida,
« molhar » (sem mergulhar) a mão da criança na tinta escolhida e estampá-la,
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Metodologia 2
(ou cor-de-rosa, a escolha é
do « artista »), utilizando o papel de lustro ou outro material. O coração deverá
ser colado sobre a palma da mão estampada na cartolina, mas apenas depois
de a tinta estar seca.
Metodologia 3

Metodologia 4
Nota : Com um beijinho a acompanhar o cartão, a surpresa sai sempre melhor...

DESENVOLVER A LINGUAGEM A PARTIR DA ARTE
A cada obra realizada o educador deve envolver a criança em falar do seu
trabalho.
« Seu » ou « meu ».

Qual é o nome da personagem ?
4. Se tiver desenhos ou obras com acções ?
Incentivar a criança e falar dos verbos de acção.
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MATERIAL DE EXPRESSÃO PLASTICA
Caderno
Lapizes de cor
Lapís
Caixa de Giz
Borracha
Ardosia se poder
vestir o desenho de uma pessoa (exemplo p…………)
Copos de plásticos resistentes
Pinturas
Batas de plástico para não sujar a roupa das crianças
Resma de papel A4
Cartolinas recicladas (pode aproveitar de caixas)
Cadernos individuais para as crianças
Colorante de cozinha na base das cores primarias
(esta recomendado as crianças ir buscar)
Formas geométricas cortadas no papel de cor (pode ser um papel A4
pintado)
Plasticina de varias cores
Matope
Missangas
Filho
(cf. Imagem)
Colheres e meias velhas
Rolos de papel higiénico usado
Botões
Filho de costura e argulhas (so será usado pelos adultos!!!)
Caixa de leite ou de suma usado
Corda
Latas usadas velhas.
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CONHECIMENTO DA VIDA SOCIAL
EMOÇÕES
(tirado do livro do ministério da mulher e
acção social de Moçambique, ed. 2012)
Realizar cartões com imagens de pessoas felizes, tristes, zangadas, surpreendidas.

a)
palavras más ou bater, faz uma pessoa triste ou zangada connosco.
b)
crianças. As crianças devem sugerir ideias de como se deve tratar
(Aproveitar para apresentar as regras nas
actividades dirigidas e nas actividades livres)

INTEGRAÇÃO
1. Decorar a sua sala
Cada início do trimestre, organiza um momento de criação de decoração na
sala para valorizar o espaço.
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2. Adivinha (tirado do livro amarelo do MAS)
Para se conhecer, proponha se de colocar um pano nos olhos de uma criança

3. Escola
Crianças do ultimo ano.
Material : visita exterior numa escola do Bairro.
As crianças vão visitar uma classe amiga, aonde vão conhecendo alunos e
ajuda dos professores e dos alunos, para perceber a diferença entre escolinha e escola.
4. O semáforo (tirado do blog mundinho da criança)
Crianças de todas as idades.
Material :
Duração : 15 min.
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para as crianças dançar :
semáforo vermelho : devem continuar dançando.
Semáforo verde : eles param mas a musica continua.
Semáforo amarelo : devem trocar de par.
Quem se enganar na troca ou nas ordens sai do jogo.
Observação : em vez de falar também pode-se mostrar a luz…
5. O oi (tirado do blog mundinho da criança)
Crianças do 5° ano de vida.
Material : Nenhum.
Duração : 15 min.
« oi » para o segundo ,e o segundo dirá « oi oi » para o terceiro ,o terceiro dirá « oi oi oi »
sucessivamente...
6. Minha cara metade (tirado do blog mundinho da criança)
Crianças do 5° ano de vida.
Material : 2 caixas, jornais.
Duração : 15 min.

de em uma caixa e metade na outra caixa.
Cada um dos participantes deverá pegar um pedaço e a um determinado sinal
eles deverão procurar sua cara metade.

CONHECER-SE
1. Quebra cabeça do corpo (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Grupo de 15 crianças.
Material :
Duração : 15 min.
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Metodologia 1
ça treinar-se em conhecer as partes básicas do corpo, cabeça, tronco, braços,
tentam reconstituir o corpo inteiro.
Metodologia 2

2. As posições do meu corpo (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Crianças de todas as idades.
Material : nenhum.
Metodologia 1
Tempo : 30 min.
a)
atrás da cadeira, etc.
b) Faça as crianças colocar objecto em certos lugares usando as
palavras em baixo, cima ao lado, etc ;
c)
(por exemplo cabelo,
ombros, costa, etc)
(olhos, boca, barriga, etc.)
d) Faça uma linha com as crianças, como um comboio. As crianças
Objectivo : usar as palavras em a frente, atrás, cima, em baixo ao lado, dentro.
Metodologia 2
Tempo : 20 min.
a) Pede à criança tocar uma criança perto dela
b)
Objectivo : usar e conhecer a palavra perto.
3. A descoberta do outro
Crianças de todas as idades.
Material : nenhum.
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Tempo : 30 min.
são diferentes, os olhos, os cabelos (cor do cabelo, trançado, amarado, etc.), a
cor da pele, os óculos, etc. Depois da explicação o educador vai dar o exemplo
e descrever a criança ao seu lado. Por exemplo : « esse menino é Alberto, tem o
cabelo preto corracolado longo, e os olhos castanhos, com manchas claras nas
bochechas ». Após o exemplo, as crianças deverão uma depois da outra descrever a pessoa à sua direita.
4. Adivinha quem sou ?
Crianças de todas as idades.
Material : nenhum.
Tempo : 30 min.
O jogo é uma seguida do jogo N°3. Após das crianças se ter treinadas a desexemplo : « estou a pensar num dos meninos ou meninas da sala e vocês devem
adivinhar quem é, fazendo-me perguntas sobre o físico dele ». As crianças poderão perguntar se :
- é uma menina ou menino ?
- Se tem cabelo longo ou corto,
- Se tem tranças ou outros,
5. Desenhar os retratos de cada um
Crianças de todas as idades.
Material : papel branco, canetas.
Tempo : 30 min.
Apos do jogo de « adivinha quem sou ?» , o educador preparará
cara sem detalhes. As crianças poderão treinar em desenhar os
vários estilos de cabelo, de olhos, de sobrancelhas, de narizes,
colocando na parede.

FAMILIA E O SEU AMBIENTE
1. Amostra de ustenseis
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material : Pão de madeira, Balde, Escova de dente (ou pãozinho).
Duração : 30 min.
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Metodologia
do educador para deixar a criança procurar.
Exemplos :
- Pegar objectos famosos da casa e apresentar as crianças.

2. Como a família me ajuda ?
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material : nenhum.
Duração : 30 min.
Metodologia
- O educador pergunta ao grupo como a família lhe ajuda ?
tomam tempo em pensar na perca dos seus pais.
-

3. Desenhar a Família
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material :
Duração : 30 min.
Metodologia

- Após disso as crianças são convidadas a usar do material e desenhar a sua
família na folha ou no seu caderno.
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Observação : Cuidado com as crianças órfãs de não falar da família nuclear
(seja papa, mama)
de pais separados.
4. Crescer
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material :
realizar o jogo na base de imagens em cartolinas.
Duração : 30 min.
Metodologia
- O educador explica como as pessoas crescem e passam das fases desde
- Após as explicações são realizados 3 grupos de 5 crianças. Cada grupo tem
as cartas e deve colectivamente recolocar as imagens na ordem.

5. Contar os membros da Família
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material :
Duração : 30 min.
Metodologia
- O educador lembra a sessão sobre os passos da vida : bebe, criança, adolescentes, adultos e vovós.
- Após disso convida as crianças uma por uma em contar o número de pessoa

Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material :
Duração : 30 min.
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Metodologia
trabalhar ?
ilustrações as crianças.
7. Direito, não direito na casa ?
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material : Nenhum.
Duração : 30 min.
Metodologia
(tem direito de) em
casa.

e vai perguntando se têm o mesmo direito na escolinha ?

TRANSPORTE
1. Quero andar de... ?
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material :
Duração : 30 min.
2. Adivinha dos meios de transporte (tirado de Jogo do MAS Moçambique)
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material :
Duração : 30 min.
(carro, avião, camião, machibombo, bicicleta)
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3. Imitar para aprender
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material : Imagens com animais e transporte.
Duração : 30 min.
imitar o som ou a gestual para as outras crianças adivinhar.
4. O comboio (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material : 2 cordas longas.
Duração : 30 min.
na bomba de gazolina para abastecer.
5. A segurança
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material : giz ou pedras, redondo de cartolinas com as cores do semáforo.
Duração : 30 min .

as regras de transito. (pode se ajudar de redondos de cores verdes, vermelho
e laranja)
6. Plouf ! A Agua
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material : Papel A4.
Duração : 30 min.
Ajudar as crianças a fazer barcos de papel (explicação dada na parte das artes
plásticas p57). Quando realizado, valorizar, colocar os nomes das crianças em
cima. Depois a dentro de um grande balde colocar água, aonde as crianças
poderão colocar os seus barcos.
7. Zioup ! Voa
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
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Material : Papel A4.
Duração : 30 min.
Ajudar as crianças em fazer um avião de papel (explicação no exercicio 8 a
seguir). Quando realizado, valorizar, colocar os nomes das crianças em cima.
dem levar para casa.
8. Avião de papel
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material : Folhas de papel de tamanho A4 ou com as mesmas proporções. Se
tiver dúvidas consulte as imagens.
Duração : 15 min.
Metodologia
1. Fazer uma dobra no sentido do comprimento da folha (imagem 1).
(imagem 2).
3. Dobrar os triângulos ao meio, conforme indicado pela leve linha ponteada

futuro avião deve ser dobrada para dentro.
(imagem 5).
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VIDA NA COMUNIDADE
1. Aldeia e cidade
Material : Imagens de uma cidade e de uma aldeia.
a)
b)
aldeia ?
c)
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2. Aonde estou ?
a) Preparar um desenho do centro infantil e explicar as crianças.
b)
c) Desenhar a sala e pedir as crianças de dizer aonde estão os moveis.
d) Pegar uma mapa normal e ensinar como distinguir o mar, o rio, a
Amostra na mapa.

AMIZADE
1. Pessoas com necessidades especiais
Material : lençol ; corda.
Duração : 30 min.
a)
especiais (surdas, cegas, com movimento limitado, etc.).
b) Pergunta às crianças se perceberam e se conhecem casos de
pessoas com necessidades especiais.
c) Jogos : coloca a criança em situação de necessidades especiais.
Divide o grupo de crianças em 2. O primeiro grupo de crianças, jogam
o papel de pessoas com necessidades especiais, algumas vão ter um
lençol nos olhos, outras vão ter os pés atados.
circular no Centro sem se aleijar. Deixar as crianças se arriscar um
pouco. Depois as crianças trocam os papeis. Uma vez feito, as crianças
Esse momento serve em insistir sobre a importância da inter-ajuda
entre as pessoas.
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AS PROFISSÕES

Material :
Tempo : 20 min.

crianças em memorizar.
2. Eu quero ser…
Material : Nenhum.
Tempo : 20 min.

3. Adivinha o meu trabalho
Material : Nenhum.
Tempo : 20 min.
Num primeiro tempo o educador vai imitando vários trabalhos para as crianças
adivinhar.
Depois, a ver as crianças com vontade e motivadas, pode deixar as crianças ir
imitando os trabalhos.
4. Porque serve ?
Material : Nenhum.
Tempo : 20 min.
(exemplo
medico/Enfermeira, padaria, serralheiro, professor, pedreiro, etc…).
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MATERIAL PARA CONHECIMENTO
DA VIDA SOCIAL
Cartas com caras felizes, tristes, zangadas, surpreendidas
de um adulto
Caixa
Quebra cabeça do corpo
Pão de madeira, Balde, Escova de dente (ou o pãozinho)
Gizes de cor,
Celular falso ou estragado como amostra ou desenhado num papel reciclado
Jornal
Revista
Rádio
Imagem de televisão

2 cordas longas
Resma de papel
Imagens ou desenho de Cidade e de Aldeia
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JOGOS DE CONHECIMENTO DO MUNDO
VEGETAIS
1. O vegetal é também para comer
Material : Imagens de frutas e legumes.
Metodologia 1
Duração : 20 min.
com frutas.
Colocar as imagens em cada lado.
Metodologia 2
Duração : 45 min.
Fazer uma peça de teatro aonde a criança cuida a sua comida das moscas e
outra aonde a criança não cuida da sua comida.
2. Fazer crescer pequeninas plantas.
Material : recipientes de plástico sementes, terra, agua.
semear o seu feijão (ou outro). O professor, acompanha toda a evolução do
semear até o crescimento. irado de http://viveraescola22.blogspot.com
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3. Desenha as plantas
Material : Uma folha, um papel, um giz.
Tempo : 20 min.
Recolher folhas de arvores. Pode ser trazido da casa das crianças. Pegam um
papel ou a ardósia e fazem estampajem e cores com Gizes ou lapís de cor.
4. Quebra cabeça da arvore (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Material :
de papelão).
Tempo : 20 min.

(com caixa

imagens em ordem.
(tirado do livro amarelo 2012 do Ministerio da Mulher
e Acçao Social de Moçambique)
Material : Recolher material natural (pãozinho, folha verde, pedras) e material
industrial (tecido, ferro, vidro, plastico, papel, etc…).
Tempo : 30 min.
Metodologia 1

Metodologia 2
separar de um lado os objectos naturais e do outro lado os não naturais.
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6. Jogo das frutas
Material : Imagens de frutas e legumes.
Tempo : 15 min.
Metodologia 1
É
conhece. A criança a seguir diz um nome de fruta diferente. Esse exercício se
continua até uma criança não encontrar novo nome de fruta e repetir. A ultima
Metodologia 2
Com imagens treina a criança a distinguir frutas de vegetais.
ALIMENTACAO
1. O que eu como ?
Material : Nenhum.
Tempo : 20 min, favorecer a expressão de todas as crianças presentes.
a)
b)
c)
d)

(ou familiar) faz ?

2. Memorizar os nomes (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Pode ter vários grupos de crianças na sala.
Material : Para cada grupo de crianças, recolher embalagens de comida vazias.
Por exemplo : leite, arroz, feijão, margarina, açúcar, papinha, garrafa de sumo,
agua, etc. Pode também organizar-se imagens de alimentos como frango, veTempo : 30 min.
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a)
b)
c)
vem de plantas ou de animais.
3. A importância da comida (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
a)
b)
crescer (leite, carne), os alimentos bom para saúde (vegetais e frutas),
(cereais, arroz, óleo, nozes, abacate).
4. Como cozer ?
Material : Pode ser sem nada ou pode usar os cartazes dos alimentos.
Tempo : 20 a 30 min.
a)
(ex. batatas, frango, etc.)
e pergunta às crianças como vão preparar ?
b)
assado, puré, molho…
5. As frutas : jogo da Dona Rosa (inspirado por Aniceta Paz Manhique no
manual de apoio aos educadores da ESSOR)
Materiais : cartas de frutas.
Tempo : 20 min.
Dispor o conjunto de cartas de frutas para as crianças tirar uma. Aparece a
dona Rosa (actuado por uma criança) e cumprimenta as crianças :
Bom dia Dona Rosa
- Bom dia Meninos, como estão ?
- Estamos assim, assim, assim.
- Comemos uma fruta muito boa
- A dona Rosa pergunta : Maça, banana, papaia, pêra tangerina, etc.
Se não for a fruta escolhida eles respondem (não)
apanhar uma criança. A primeira criança apanhada torna-se Dona Rosa.
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A ÁGUA
1. A importância da água
Material : Nenhum.
Tempo : 20 min.
a) Explicar às crianças a imporsaúde.
b) Sensibilizar as crianças sobre
a agua suja, e a agua limpa. Exbebe agua suja (diarreia, dores
de estômago).
2. Lavar antes de comer
crianças.
Material : Um fantoche amigo
das crianças (pode ser o que foi
criado nas artes plásticas), os
cartazes de alimentos.
Tempo : 15 min.
lavagem das frutas, a água fervida antes de beber, etc.

Material : Bacia de agua, objectos leves e outros pesados.
Tempo : 15 a 20 min.
aonde as crianças devem adivinhar antes de colocar o objecto se vai afundar
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4. Aonde tem água ? (tirado do Manual de pré-escolar, pequenina e media
secçao, ed. Retz)

Metodologia 1
Tempo : 15 min.
Material : Nenhum.
O educador pergunta às crianças de mostrar todos os lugares na escolinha
água, por exemplo cozinhar, lavar as mãos, fazer as necessidades, beber, etc…
Metodologia 2
Tempo : 15 min.
Material : Nenhum.
O educador pergunta às crianças de dizer aonde encontra-se água fora da escola, no bairro, na casa, etc… Pode falar-se do distribuidor de água, de garrafa,
do posse, de casa de banho, do mar, do rio, etc…
Metodologia 3
Tempo : 30 min.
Material :
O educador apresenta os potes de iogurte e vai pedir às crianças de misturar
com agua cuidadosamente. Apos disso, o educador vai fazendo a demonstração pegando um dos potes de iogurte preenchido e vai com a palha e fazer bulas soprando nas palhas. As crianças vão experimentando sozinhas. Cuidado
Metodologia 4
Tempo : 30 min.
Material : Água, potes de iogurte e colorantes de cozinha.
Repetir o exercício das bulas mas colocando em cada pote de iogurte um colorante de cor diferente e tentar fazer misturas de modo a ver as cores (exercício
apresentado também nas artes plásticas).
Metodologia 5
Tempo : 30 min.
Material : 4 grandes baldes e sabão.

actividade.
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GEOGRAFIA
1. O mundo
Material : fotocopias da mapa do mundo. Se poder um globo.
Tempo : varias sessões de meia hora.
O educador, organiza as crianças por grupos rodeados em volta de uma mesa
mundo (elementos básicos). Depois disso, vai perguntando às crianças aonde
está a terra e a onde está o mar. Mostra os 7 continentes (aproveitam de exercitar as crianças a contar os continentes na Mapa)
muitos países ? Se conhecem nomes de países ou de cidades ?

2. África e Moçambique

objectivo. Elementos relevantes :
- Africa
- Quebra cabeça
- Himno nacional
- Maputo
- Beira
VISITA :
no seu País. E mostrar na mapa aonde está.
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FENOMENOS DA NATUREZA
1. Dia e noite
Cartazes de Sol e de Lua.
Tempo : 30 min.
a)
b)
c)
para ir á escola de manha, e a preparação para ir dormir a noite.
d)

2. O vento (tirado do Manual de pré-escolar de pequenina e media secção,
ed Retz)
Crianças de 3 e 4 anos. Grupo completo, no exterior.
Material : Papel ligeiro, um pauzinho, cola e tesouras.
Metodologia 1
Tempo : 15 min.
O educador convida as crianças por fora um dia de vento, e faz observar o
barulho do vento nas folhas, as arvores e plantas a mexer.
O educador pergunta ás crianças se sentem o vento em si, e aonde o sentem.
Metodologia 2
Tempo : 15 min.
Um dia de vento o educador lembra da primeira sessão sobre o vento e pede
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seguem se mexer.
Apos as crianças voltam na sala e apresentam se o objecto mexeu-se ou não.
para mexer com o vento.
Metodologia 3
Grupo maximo de 15 crianças.
Tempo : 15 min.
O educador terá preparado todo o material necessário. As crianças recebem o material para cada uma e começam a colar o papel leve no pauzinho.
Quando todas estam prontas vão por fora para experimentar. Podem levar o
trabalho com elas.
Metodologia 4
Tempo : 1h.
para mostrar às outras crianças como confeccionar o papagaio. As crianças
observam, e apos demonstração podem apresentar as suas dúvidas. Depois
podem experimentar com cuidado com o controle dos irmãos maiores.
3. Um medidor de chuva
minado intervalo de tempo, construindo um dispositivo simples (lembrando
um pluviómetro) para este efeito.
Material : 1 garrafa, 1 funil, 1 tabuleiro
rectangular e 1 copo graduado.
- Introduzir o funil no gargalo da garrafa.
- Abrir um buraco no centro do tabuleiro e colocá-lo sobre o funil. Fixá-los
entre si.
- Utilizar este dispositivo para recolher
a água da chuva durante um período
de tempo a estipular com os alunos.
- Observar o sucedido e retirar as con-
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LIMPEZA
Material : Nenhum.
Cada exercício : 15 min.
1. O que é o lixo ?

Como podemos reverter para já não ter lixo na rua ? Aonde vai o lixo ?
Mostrar o exemplo de limpeza na escolinha, aonde estão os lixos da escolinha.

2. O que acontece se tiver muito lixo ?
com esses animais.
3. Reciclagem
Muito do lixo pode ser re-utilizado. Dar exemplos práticos. E depois criar jogos
pedagógicos na base de material reciclado (exemplos nas artes plásticas p55).
O MEU CORPO
(tirado do Manual de pré-escolar de pequenina e media secção, ed Retz)
1. A cara
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 colectivo participativo.
Material : vários espelhos se possível (um pelo menos).
Duração : 30 min.
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Metodologia
Apos disso, o educador vai pedir á cada criança uma por uma de bem olhar a
etc… Convida as crianças em desenhar a sua própria cara no papel.
2. A sua pele
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 colectivo participativo.
Metodologia 1
Material : Nenhum.
Duração : 15 min.
O educador amostra a sua pele e pergunta às crianças como se chama. Apos
devemos fazer se acontecer.
Metodologia 2
Material : uma lupa.
Duraçao : 20 min.

o educador vai colocar a lupa em cima do braço da criança de forma a mostrar
buracos da pele permitem transpirar e deixar passar a agua.
Metodologia 3
Material :
um pássaro e de um gato.
Duração : 20 min.
O educador vai colocando as crianças em circulo de forma a todas poder ver
as imagens. E vai perguntando às crianças entre o homem, o gato e o pássaro,
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3. Os movimentos (tirado do livro « em volta do seu corpo », de A. Jupin, M.
Quievreux Prat, N. Vuong Mollet e S. Herreman, ed. Hachette, 2010)
Metodologia 1
IMITAR
Material : Nenhum.
Duraçao : 20 min.

linhas. O educador deve deixar o tempo para as crianças responder sozinhas.
com o seu corpo. Uma outra estratégia consiste em trabalhar por grupo de 2 no
com as suas mãos.

Metodologia 2
INVENTAR
Material : folha e lapís.
Tempo : 15 min.
As crianças devem se inspirar dos desenhos simples das posições do corpo e
tentar inventar novas posições graça a um papel e um lapís. Deixa as crianças a
vontade a rir a tentar fazer o movimento e desenhar.
Metodologia 3
MOLDAR O CORPO
Material : arame.
Tempo : 30 min.
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Antes da aula, o educador, ter cortado pedaços de arame de 20 cm. Ainda com
a base do desenho simples do corpo humano, feito de linhas rectas, redondos
casa.

AS FLORES
Tirado do manual de apoio aos animadores de escolinhas, ESSOR
A actividade visa a desenvolver a sensibilidade, o conhecimento das cores.
Material : Flores.
Tempo : 20 min.
Metodologia 1

e têm varias cores. Deixar as
crianças experimentar no jardim
ou passeio.
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Metodologia 2

Conselho : É

ANIMAIS
1. Descoberta dos animais
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material : Nenhum.
Duração : 1h (com passeio).
Metodologia
- Perguntar às crianças se conhecem
nomes de animais ?
- Perguntar às crianças se têm animais
- Fazer um passeio no bairro para ver os
pássaros, os insectos ou outros.
viram e tentar imitar o som dos animais.
2. Os animais perigosos
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material :
sos ou livros com imagens, folha, lapís de
cor, borracha, Bostick, etc.

Metodologia
Duração: 30 min.

livro ou em cartas, de forma a melhor materializar.
Poderia pensar-se em realizar uma visita no Zoo de Maputo para ver os animais.
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3. Os animais de outros países
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material :

-

Duração : 30 min.
Metodologia
- Retorna as imagens todas de forma as crianças não ver as imagens. Cada
ganha e pode colocar de lado.
4. Adivinha que animal ? (tirado do livro do MMAS, Ed. 2012)
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material :
borracha, Bostick, etc.

lapís de cor,
Metodologia 1

Duração : 30 min.
O educador vai descrevendo certos contextos para a criança adivinhar :
Quem sobe nas arvores e come banana ?
Quem tem um trompa e é muito grande ?
Quem tem o maior pescoço do mundo ?
Metodologia 2
Duração : 30min.
Com as cartas dos animais (de preferência animais da fazenda que
as crianças conhecem, o educador
posiciona as cartas dos animais de
forma a não ver á imagens).
As crianças estão em círculos em
volta das cartas.
gem, devem dizer o nome e IMITAR o grito do animal.
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5. Voo, ando, nado ? (tirado do livro amarelo do MAS)
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material :

-

Duração : 30 min.
Metodologia
- O educador distribui uma carta por criança.
coluna do ar, da terra ou do mar.
6. O animal pouco a pouco
Crianças de todas as idades.
Grupo de 15 crianças.
Material : Preparar imagens de vários animais nos vários estados do seu crescimento ovo, passarinho, ninho, pássaro.
Duração : 30 min.
Metodologia
- Distribuir as historias dos animais, guardando as imagens do estado adulto.
mama do tal animal.

VISITA : Museu de história natural, zoo de Maputo.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA ACTIVIDADES
DE DESCOBERTA DO MUNDO
- Imagens de frutas e vegetais, de preferência coladas em cartolinas sólidas
getais. As crianças podem trazer de casa
- Recolha de folha de arvores. Pode ser feito pelas crianças
- Resma de Papel A4
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- Uma caixa de Giz
nho personalizado e material reciclado para ser mais resistente
- Recolher material natural (pãozinho, folha verde, pedras) e material industrial (tecido, ferro, vidro, plástico, papel, etc.)
- Um fantoche amigo das crianças
- 5 Bacia de agua
- Objectos leves e outros pesados
- Palha
- Sabão
- Colorante de cozinha
- Fotocopias da mapa do mundo. Se poder um globo
rial reciclado.
- Pauzinho
- Cola
- 1 espelho
- 1 lupa
- Um cartaze médio de um corpo humano nuo, de um gato e de um pássaro
- Umas cartas de animais extranhos e exóticos como o pinguin, o camelo,
o urso, etc.
- Umas cartas de animais perigosos
- Umas cartas de um animal a crescer
- Lapis
- Lapis de cor
- Borracha
- Bostik
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JOGOS DESPORTIVOS

1, 2, 3 SOL

Para todas as crianças.
Material : Nenhum.
A ideia desse jogo consiste em uma criança

apanhar as ou« Sol »

reunidas a alguns metros dela, atrás de uma linha traçada no chão. A criança
« Sol » fecha os olhos contra a parede e diz a voz alta « 1, 2, 3 sol ! », momento
« Sol » tem os
olhos fechados. Se a criança sol virar as costas e ver as outras crianças a se mexer, terão perdido e serão tiradas do jogo. Ao dizer o numero 3, a criança « Sol »
vira as costas muito rápido, para apanhar as outras crianças em movimento.
de jogar. O objectivo das crianças consiste em avançar até a parede da criança
« Sol »
torna-se « a criança sol ».

ESTAFETE
tirado de jogo da AMDEC
Para todas as crianças.
Material : Pau de madeira.
limita a distância da corrida. Através de um sinal dado pelo educador, a primeira
criança de cada grupo corre ate pisar o limite marcado e volta rapidamente. Essa

CABRA CABEÇA
Para todas as crianças.
Material : Nenhum.
O jogo da Cabra cega. Este jogo consiste em todas as crianças formarem um
os olhos vedados, de seguida as outras crianças começam a cantar e a cabra
e vice-versa.
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GATO E RATO
Para todas as crianças.
Material : Nenhum.

ças e deve tocar uma criança aleatoriamente e ao tocar a criança está transgato não a encontre e deve ocupar o lugar de onde saiu o gato, caso o gato
apanhe o rato deve comê-lo, devendo então o rato sair do jogo.

COELINHO SAÍ DA TOCA
(tirado do livro são Paulo é uma escola)
Material : Nenhum.
mentada e emocionante. Divida os participantes em grupos de três crianças,
e em círculo forme as tocas. Duas crianças dão-se as mãos formando a toca
« os coelhinhos »
Quando alguém falar « Coelhinho sai da toca »
oportunidade.

ELEFANTINHO COLORIDO
(tirado do livro São Paulo é uma escola)
Material : Nenhum.
« Elefantinho colorido » o grupo pergunta « Que cor ? » O comandante escolhe
tonalidade. Se o pegador encostar em uma criança antes dela chegar na cor
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ESTATUA
(tirado do livro são Paulo é uma escola)
Material : Nenhum.
líder diga « 1,2,3 estátua ! » Nesse momento, elas param no lugar fazendo uma
vale empurrar. Quem resistir às caretas e cócegas será declarado o vencedor
e assume a posição de líder.

BATATA QUENTE
(tirado do livro são Paulo é uma escola)
Material : Bola.

de costas ou com os olhos vendados, dizendo a frase « Batata quente,
quente, quente...queimou »
to isso, os demais vão passando a
bola de mão em mão até ouvirem a
palavra « queimou ». Quem estiver
com a bola nesse momento sai da

brasileiro.

CORRIDA DE SACO
(tirado do livro são Paulo é uma escola)
Material : Sacos de arroz vazio de 20 kg.
Distribua sacos de arroz para as crianças. Estes sacos deverão ser de tama-
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ARRANCA RABO
(tirado do livro São Paulo é uma escola)
. Grupo de 3 crianças.
Material : Fitas de tecido.
O grupo é dividido em dois. Os integrantes de um dos grupos pendura um pe-

menos tempo para arrancar todos os rabos.

TELEFONE SEM FIO
(tirado do livro são Paulo é uma escola)
Material : Nenhum.
formar uma roda com os participantes ! Um escolhe uma frase e fala no ouvido
de um colega (sem deixar o restante do grupo escutar). A frase só pode ser
« frase » dê uma volta completa
no círculo. Ao passar por todos os participantes será super divertido ver a mo-

MAMAE, POSSO IR ?
(tirado do livro são Paulo é uma escola)
Material : Nenhum.

passos em direção à mãe. Outra criança repete. « Mamãe, posso ir ? » « Pode. »
« Quantos passos ? » « Dois de cabrito. » Dá dois passos médios em direção à
mãe. « Mamãe, posso ir ? » « Pode. » « Quantos passos ? » « Quatro de formiassume o posto.
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CHICOTINHO QUEIMADO
(tirado do Manaque de Eliseu de Oliveira Cunha)
Material :
Tempo : 10 min.

condê-lo da próxima vez.

IMITOKÊ
(tirado do Manaque de Eliseu de Oliveira Cunha)
Os participantes fazem uma
roda. Quem for começar deverá
fazer um gesto ou movimento.
O próximo deverá repetir o movimento e criar outro, o próximo
repetir os dois e criar o seu, e
assim por diante, até alguém

Escolinha AACO, Projecto Kukula Ka
N’wana, Beira, Moçambique

MATERIAL PARA ACTIVIDADES DESPORTIVAS
- Bola
- Saco de arroz
- Fita de tecido pode ser velho
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CANTO DE INTERESSE
cial. Extrato do Manual MAS, ed 2012.
« Os cantos de interesse são os cantos de liberdade aonde as crianças podem
brincar à vontade sem ter orientações das educadoras. Por ser escolhidos pelas crianças, os cantos devem ser diferentes e múltiplos de forma a satisfazer
todos e variar todos os dias. Podem ter muitos cantos, segundo a criatividade
cadores aos preparar e assegurar todos os dias. » Assim iremos vos apresentar
os espaços de lazer, o canto de jogos didáticos, o canto das artes, o canto de
livros e pré-escrita, o canto de construção, o canto de água e areia, o canto de
faz de conta e o canto da musica. As dicas deste manual servem para manter
um material didático completo, variado e criativo. Claro todas novas ideais são
bem vindas !

Lembranças das regras dos cantos :
1º Limitar o n° de crianças
2º Cuidar bem dos materiais
4º Não correr nem gritar dentro do canto
5º A criança deve pedir permissão antes de sair do canto para o outro
6º Não deslocar matérias de um canto para o outro
7º Não levar materiais de uma criança sem permissão
8º Não bater

ESPACO DE LAZER
Dentro

Silencio

Fora

Barulhante

Observação : intervir em caso de perigo só. Deixar eles brincar à vontade.

Objectivos :
energias.
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Materiais :
talações de madeira solidas
de cervejas velhas para criar

CANTOS DE JOGOS DIDACTICOS
Dentro

Silencio

Fora

Barulhante

Observação :
- O educador pode intervir se sente uma criança frustrada em não consea criança pede ajuda.
- O educador deve organizar de forma simples e visível o jogo. Deve
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Objectivos :
- Entender a necessidade duma regra e a respeitar, respeitar os outros,
desenvolver estratégias, observar, memorizar, desenvolver a concentração
- Aprender ou praticar os saberes em matemática, leitura, cores, etc…
Materiais para jogos de concentração
1. Quebra cabeça (exemplos a fotocopiar e colar em cartolina)
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2. Jogo de memória (a fotocopiar e colar em cartolina) fonte : prescolaire.net
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3. Dominós
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Desenho os pontos dos dominós

105
4. Labirintos (a fotocopiar e colar em cartolina)
Exemplo simples fonte : natchoutam.over-blog.com
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Exemplo mais difícil fonte : tipirate.net
devem tomar para chejar o mais rapido. Pode utilizar lapís de cor diferente.
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5. As imagens evolutivas (cf p21)
Materiais para praticar a escrita
1. Praticar a caneta (cf p27)
2. Quadro preto e giz para copiar as letras : Pode-se deixar modelos de

(tinta que pode se tirar), a criança pode
Exemplo de crianças praticar…
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Imagem tirada do www.webinstit.net
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Imagem tirada do www.webinstit.net
Círculos : passa sobre os picotados
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Imagem tirada do www.webinstit.net
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Imagem tirada do www.webinstit.net
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Imagem tirada do www.webinstit.net
Reproduza o modelo
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Materiais para praticar as matemáticas
1. Desenho de formas geométricas (cf p32)
(cf p35-36)
(cf p37)
4. Contar (cf p38-40)

Imagem tirada Al madrassa by Oummi.com

Materiais para melhorar a motricidade :
(cf p53)
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2. Pinçar Fotos de http://123dansmaclasse.canalblog.com

Fonte : http://pedagogieactive.e-monsite.com/

115
CANTOS DE ARTES

Dentro

Silencio

Fora

Barulhante

Observação :
A criança ESCOLHE. Para lhe inspirar pode colocar exemplos na parede
ho. O educador intervém ao pedido da criança só. Os objectos perigosos
como cúter ou tesouras serão geridos pelo educador.
Objectivos :
- descubrir e saber usar os vários materiais
- expressar e explicar trabalhos realizados
(cf p43-61) podem servir de exemplos para esse cantinho. O material necessário é detalhado na p61.
CANTOS DE LIVROS
Dentro

Silencio

Fora

Barulhante

Observação :
o educador não deve intervir. Deixa a criança à vontade se deitar, escolher
livros, ver imagens, escrever, brincar com marionetas, etc… Se a criança
sente a necessidade do educador ira pedir. Por exemplo para ler uma
historia.
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Objectivos :
- Saber usar um livro, descobrir o mundo da escrita, desenvolver um gosto para
o livro, melhorar seu saber
- Desenvolver sua imaginação, melhorar sua capacidade de contar, seu vocabulário
- Poder descansar se for preciso
Materiais
- Livros de história, revistas
pelos educadores
- Pastas individuais das crianças (incluindo os
desenhos etc.)
- Banco de letras com o abecedário
- Quadro preto pintado na parede para desenhar com giz
- Papel
- Alguns fantoches para encenar histórias
(cf p14-15)
CANTO DE CONSTRUÇÃO
Dentro

Silencio

Fora

Barulhante

Observação :
Essa actividade pode ser dentro como fora. Esse canto é geralmente baver sua imaginação. Só intervém se a criança pede !
Objectivos :
- Usar objetos para criar coisas, inventar mundos
- Ser criativo usando objetos construir por exemplos cidades, edifícios, estradas de carro, casas, etc…
Materiais
- Caixas vazias de vários tamanhos
- Cubos de madeira de preferência ou de plástico
- Carros de madeira ou de material reciclado. (Pode também desenhar e recortar alguns carros de cartão ou de caixas.)
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- Figurinhas de pessoas ou animais feitos de madeira, de palha, de barro, ou
de cartão
- Fios plásticos para fazer colares e vedações
- Pauzinhos de madeira, pedras
- Antigas caixas de cerveja (muito bom
para construir casas)

CANTOS DE AREIA E ÁGUA
Dentro

Silencio

Fora

Barulhante

Observação :
O educador deve deixar a criança desenvolver sua imaginação e gerir sua
relaçao com as outras crianças. Só intervém se a criança pede !
Objectivos :
- Brincar
- Inventar e ser criativo
- Desenvolver o gosto de experimentar
Materiais
- Recipiente de vários tamanhos (reciclados)
- Bacia media com água
- Pauzinhos e palitos para desenhar na areia
- Mistura de sabão com água para fazer borbulhas
- Algumas correntes de comida para colorir a água
- Avental
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CANTOS DE FAZ DE CONTA
Dentro

Silencio

Fora

Barulhante

Observação :
O canto faz de conta pode ser implementado dentro como fora, depende
da sua escolinha. O importante saber é esse canto é um dos mais barulhante por causa da forte interação com as crianças. O educador deve
criança precisa.
Objectivos :
- Brincar
- Imitar o mundo
- Criar personagem através do disfarces

Materiais
(de todo tipo, incluindo sapatos)
- Chapéus
- Caixas grandes para fazer uma banca
- Embalagens de alimentação (garrafas de óleos, sacos vazios de arroz ou
trigo, produtos de limpeza, caixas vazias de fósforos)
- Pedras pintadas para fazer falsas moedas
- Bonecas
- Capulanas
- Cestos, sacos
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CONCLUSÃO
Pois, olham ; nada mais sério ;
O brilho do seu olhar, sua atenção, concentração, implicação...
Brincar é coisa séria sim...
crianças em toda parte do mundo.
Como falava uma psicanalista francesa famosa, Françoise Dolto
O “brincar” é o trabalho da criança
está na frente do estudante de medicina...
Quem faria isso ?
-

próprio prazer !
‘no mundo dela’ e ela comapoio, capaz de compartilhar com ela.
construídas logo
na infância marcarão sua vida toda.
ção e carinho para ajudar as crianças tornarem-se mais seguras, planejando e
experiências das crianças para elas se tornarem activas, abertas, favorecendo
um conhecimento do mundo ampliado, oportunidades de crescer seguras esna escola de forma harmoniosa, mas incentivando também um espirito de iniciativa, tão útil para sua vida e a melhoria do nosso ‘mundo cidadão’ !
Ariane Delgrange
Julho 2014 – ESSOR França-
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PLANO PEDAGOGICO
4° NIVEL
2014

Inspirado do Manual "Programa Educativo para crianças do 1° ao 5° ano"

C.2 Manual de compilação de jogos

C.1 Livro de Recursos do Educador de Infância - MMAS

C. Anexos

B. Para cada mês são propostas actividades em função das 10 áreas de desenvolvimento :

II. Recursos para actividades de
Matemática
-Cartões de formas geométricas
-Cartões de números

I. Recursos para actividades de
Linguagem
-Historias infantis
-Poesias e advinhas
-Cartões de letras
-Cartões de palavras
-Como produzir livros simples
-Como produzir alguns fantoches

tensílios domésticos

3° Trimestre

V. Outros recursos

IV. Recursos para educação em
Saúde
-Conversas sobre a saúde
-Imagens : práticas de saúde e
higiene

III. Recursos para actividades de
conhecimento do Mundo
-Actividades com cartões de desenho
-Cartões de desenhos
-Imagens para contar historias

6. Expressão Plastica
7. Expressão Musical
8. Expressão Motora
9. Actividades com os pais

2° Trimestre
-Mundo das plantas
-Mundo dos Animais
-Os alimentos

1. Actividades dirigidas na hora do
circulo
2. Conhecimento do Mundo
3. Noções elementares de
Matematica
4. Pré-Leitura
5. Pré-escrita

-Minha Saúde e segurança
-A minha Família

1° Trimestre
A. Cada página corresponde a um mês de
aulas com um determinado tema e os res- -A vida na nossa escolinha
pectivos feriados

COMO UTILIZAR O MANUAL DE PLANO PEDAGOGICO ?
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FEVEREIRO

ACTIVIDADES PROPOSTAS

• Conhecer o meu bairro : conhecer o bairro onde vive, através de um desenho, de um mapa do seu bairro, passeio onde deve constar a escola, o Centro
de Saúde, o Mercado.
• Conhecer os Heróis através de fotos, historias, imagens, etc..
• Encontrar objectos iguais e diferentes; descrevê-los
• Introduzir a noção de círculo e triângulo : Jogo Aprender iguais – p37 do
Manual do Jogo
• Jogo da Iniciação as formas geométricas – p32 do Manual do Jogo
• Jogo de Esculpir formas geométricas – p32 do Manual do Jogo
• Jogo de Iniciação das cores Metodologia 1 – p34 do Manual do Jogo
• Historias : Amizade e ajuda aos outros (p7, 21, 34, 39, 40, 43 do Livro de
Recursos do Educador de Infância - MMAS)
• Actividades com histórias e imagens (utilizar o fantoche – ver p14-15 do
Manual de Jogos)
• Iniciação à leitura dos livros cf. Contar a historia – p16 do Manual do Jogo
• Jogo do Percurso - p19 do Manual do Jogo

Conhecimento do Mundo

Noções elementares de Matemática

Pré-Leitura

to, não direito na casa ?" p69 do Manual do Jogo / jogo "Aonde tem agua"
metodologia 5 p81
• Apresentar a rotina dia do nosso grupo
• Conhecer os sítios e pessoas da nossa escolinha
• Ensinar e treinar as crianças a usar a tabela de presença
• Apresentar as regras dos cantinhos

Actividades Dirigidas na Hora • Apresentar-se e conhecer os amigos ; descobrir diferenças e semelhanças
Jogos "Oi, oi" p64
do círculo

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS
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A vida na nossa Escolinha
3 de Fevereiro dia dos Heróis

FEVEREIRO

Actividades com os Pais

1° Mercado e 2°

2° Sessão : Eleição da comissão dos pais.

1° Sessão : Encontro com os pais para apresentar a escolinha, Menu, tare-

entre obstáculos, com objectos ; de cócoras ; de calcanhares ; num só pé
• Jogo da aranha- p22 do Manual do Jogo

(sons de animais, transportes) ; de onde vem
o som
•Imitar muitos sons (animais e transportes)
•Jogo da dança das formas geométricas – p32 do Manual do Jogo

Expressão Musical

Expressão Motora

• Introduzir as cores (amarelo, vermelho, azul e verde) Jogo "Aonde tem
agua" metodologia 4 p81
• Fazer desenhos ou colagens na base das histórias ou imagens ; explicar o
seu trabalho
• Jogo Pintor na alma – p34 do Manual do Jogo

lápis, etc... Brincar.

Expressão Plástica

Pré-Escrita
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A vida na nossa Escolinha
3 de Fevereiro dia dos Heróis

MARÇO

Pré-Leitura

Noções elementares de
Conhecimento do Mundo
Matemática

Conhecimento do Mundo

Jogos "Quebra cabeça
do corpo" e "As posições do meu corpo" p64-65
• Ensinar a diferença de corpo entre bebes, crianças e adultos ; meninos e meninas ; pessoas e animais Jogo "Contar os membros da família" p68

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

ou educadora

e as historias

• Observar as imagens e comentar as Historias : Saúde, Higiene e Nutrição
(p6, 8, 13, 24, 28, 29, 33 e 38) do Livro de Recursos do Educador de Infância
- MMAS)
• Iniciação a leitura dos livros cf. Contar a historia – p16 do Manual do Jogo
• Histórias e imagens (utilizar o fantoche – ver p14-15 do Manual de Jogos)

p35 do Manual do
Jogo
• Jogo da Iniciação as formas geométricas – p32 do Manual do Jogo
• Jogo de Esculpir formas geométricas – p32 do Manual do Jogo
• Jogo de Iniciação das cores Metodologia 1 – p34 do Manual do Jogo

• Ensinar as árvores de frutas e legumes. Onde se cultivam e onde se vendem
jogo "O vegetal é também para comer" Metodo 1 p76
• Conhecer a pirâmide Alimentar
• Conhecimento do meu corpo p65

higiene, nutrição ?
• Ensinar algumas coisas perigosas dentro e fora da escolinha ; cuidados a ter

ACTIVIDADES PROPOSTAS

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS
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Minha Saúde e Segurança
8 de Março dia Internacional da Mulher

MARÇO

• Subir e descer de vários objectos, como pedras grandes, troncos, arvores,
escadas etc.
• Rastejar no chão por de baixo de um obstáculo, entre obstáculos
p64-66 do Manual do Jogo
3° Sessão : Estimular o Desenvolvimento da Criança; conversar e jogar com
a criança
4° Sessão : Estimular o gosto da criança pela leitura e escrita

Expressão Motora

Actividades com os Pais

3° Centro de saúde e 4° Machamba

• Distinguir as características dos sons : forte e suave, rápido e lento, alto e
baixo, curto e longo.
• Jogo da dança das formas geométricas – p32 do Manual do Jogo

• Preparar uma prenda – Para a mulher preferida de cada criança

(circulo e triângulo)
• Pintura de imagens (relacionar com o corpo)

• Rasgar, cortar e colar

Expressão Musical

Expressão Plástica

Pré-Escrita

• Jogo do Percurso - p19 do Manual do Jogo
• Jogo da banca - p20 do Manual do Jogo
• Jogo vestir-se – p20 do Manual do Jogo
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Minha Saúde e Segurança
8 de Março dia Internacional da Mulher

ABRIL

Pré-Escrita

Pré-Leitura

Noções elementares de
Matemática

Conhecimento do Mundo

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO
jogo

• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo

• Historias : Família, casas, dia e noite (p9 e 38 do Livro de Recursos do Educador de Infância - MMAS) (utilizar o fantoche – ver p14-15 do Manual de
Jogos)
• Jogo os pais do fantoche – p14 do Manual do Jogo
• Jogo crianças actores – p15 do Manual do Jogo
• O jogo das Imagens evolutivas p21 do Manual do Jogo

• Números : contar até 3 objectos ; criar conjuntos de 1,2 e 3 objectos

p35 do Manual do Jogo

• Introduzir sobre a chuva, a água p84 do Manual do Jogo
• Introduzir sobre o vento e nuvens p83 do Manual do Jogo
• Conhecer horários (da escolinha, da mercearia, da igreja, jantar, almoço,
lanche, dormir…)
• Preparar uma dança para o dia 7 de Abril

• Falar sobre onde gosto de passear com a minha família

"Como a família me ajuda" da p67 do Manual do Jogo

ACTIVIDADES PROPOSTAS

TEMA DO
MÊS

126
A Minha Família
7 de Abril dia da Mulher
Moçambicana

• Cantar canções mais longas e complexas
• Criar suas melodias ou canções curtas
• Corridas (rápido, devagar e lento)
• Cambalhota para a frente com ajuda
• Atirar bola para tombar objectos (latas)
• Jogo « Mamae posso ir ? » p96 do Manual do Jogo
5°Sessão : Apoiar a criança no estudo em casa

Expressão Musical

Expressão Motora

Actividades com os Pais

5°
(Concordar com a família antes de ir na casa !)

• Desenhar a sua família, os seus animais de estimação Jogo "Desenhar a
família" da p67 do Manual do Jogo

Expressão Plástica

127

A Minha Família
7 de Abril dia da Mulher
Moçambicana

ABRIL

MAIO

Pré-Escrita

Pré-Leitura

Noções elementares de
Matemática

Conhecimento do Mundo

Ambiente
• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo

• Historias e imagem, poesias e advinhas sobre : (utilizar o fantoche – ver p1415 do Manual de Jogos)
- Plantas (p4, 5, 27 e 35 do Livro de Recursos do Educador de Infância
- MMAS)
• Preparação do espetáculo do dia 1 de Junho : Jogo Crianças actores (2°
sessão) e Representação p16 do Manual do Jogo
• Jogo Adivinhas, poesias e rimas Metodologia 1 - p18 do Manual do Jogo

• Jogo Reagrupar objectos – p37 do Manual do Jogo

• Comparar as 3 formas

• Conhecer as propriedades de objectos : rever círculo e triângulo; aprender

se tiver muito lixo ?, "Reciglagem" p85 do Manual do jogo

do Manual do jogo

• Ensinar sobre as plantas á nossa volta : nomes, tipos, semelhanças e diferenças entre as plantas
• Falar sobre as partes de plantas ; como cresce uma planta "Quebra Cabeça
da arvore" p77 do Manual do jogo

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

machamba ?

ACTIVIDADES PROPOSTAS

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS

128
Mundo das Plantas
Dia 1 de Maio dia do
Trabalhador

• Fazer jogos de bola em grupo e pares
• Praticar bater a bola no chão e agarrar
• Saltar a corda, com e sem a bola na mão
• Ver ideias de jogos da p93-97 do Manual do jogo
6° Sessão : Proteger a criança da violência e abuso (se forem observados
este tipo de casos)
7° Sessão : Convidar os pais a pensar sobre a sua própria infância e como ela

Expressão Motora

6°

• Movimentar-se com ritmo : bater palmas para indicar o ritmo de sons, poesias, canções
• Movimentar-se livremente de acordo com o ritmo da música
• Fazer danças simples, individuais e com o grupo para dia 1 de Junho

Expressão Musical

Actividades com os Pais

• Colagem com objectos da natureza
• Preparar as mascaras para o dia 1 de Junho
• Criar colagens com as 3 formas
• Rever e aprender cores secundaria (misturas : verde, laranja, roxo)
• Jogo "desenhar as plantas" p77 do Manual do jogo

Expressão Plastica

129

Mundo das Plantas
Dia 1 de Maio dia do
Trabalhador

MAIO

JUNHO

Pré-Leitura

Noções elementares de
Matemática

Conhecimento do Mundo

• Debater sobre os animais a nossa volta : nomes e sons Jogo “Os Animais” p89
do Manual do Jogo/jogo “Os animais perigosos” p89 do Manual do Jogo
• Ensinar os Animais e seus bebes Jogo “O animal pouco a pouco” p91 do
Manual do Jogo

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

(imagens, símbolos, números,

• Historias e imagem, poesias e advinhas sobre : (utilizar o fantoche – ver p1415 do Manual de Jogos)
- Animais (p4, 9, 23, 17, 30, 11, 18, 20, 21, 23, 31, 33 e 39 do Livro de Recursos do Educador de Infância - MMAS)
• Apresentação do espetáculo do dia 1 de Junho : Jogo Crianças actores (2°
sessão) e Representação p16 do Manual do Jogo
• Jogo Advinhas, poesias e rimas Metodologia 2 - p18 do Manual do Jogo
• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo

• Arranjar em ordem e descrever 3 imagens ligadas (primeiro, depois…) : Jogo
p37 do Manual do Jogo

movimentos, sons)

• Ensinar sobre Animais domésticos e animais selvagens Jogo “Advinha que
Animal é ?” p90 do Manual do Jogo

Como tratar e cuidar de animais Jogo “Imitar para aprender” da p70 do Manual
do Jogo/Jogo “voo, ando, nado?” p91 do Manual do Jogo
« Dia e noite » p83
• Aprender pelo menos 4 direitos da criança a partir de imagens (ter um nome ;
alimentação saudável ; brincar ; saúde)

ACTIVIDADES PROPOSTAS

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS

130
Mundo dos Animais
Dia 1 de Junho dia da criança
Dia 25 dia da Independência

JUNHO

Actividades com os Pais

Expressão Motora

Expressão Musical

Pré-Escrita
Expressão Plastica

7°

8° Sessão : Debater com os pais a importância de envolver os meninos e as
meninas nas tarefas de casa – Promover os direitos da criança
9° Sessão : Inicio das avaliações das crianças + encontros individuais sobre

de uma prancha, viga ou tronco de arvore (estreita e inclinada) ;
• Ver ideias de jogos da p93-95 do Manual do Jogos

• Conhecer instrumentos musicais : reconhecer e comparar alguns instrumentos musicais, seus sons, seu material, forma etc.

• Praticar misturas de cores
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Mundo dos Animais
Dia 1 de Junho dia da criança
Dia 25 dia da Independência

Pré-Leitura

• Historias e imagem, poesias e advinhas sobre : (utilizar o fantoche – ver p1415 do Manual de Jogos)
- Alimentos e Refeições (p4, e 42 do Livro de Recursos do Educador de
Infância - MMAS)
•Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo
• Jogo “Memorizar os nomes” p78 do Manual do Jogo
• Jogo “ A Dona Rosa” p79 do Manual do Jogo
• Jogo “Lavar antes de comer” p80 do Manual do Jogo

p39 do Manual do Jogo
• Jogo dos animais assimétricos – p33 do Manual do Jogo

-

• Aprender a diferença entre Água suja e água limpa jogo "a importância da
agua" p80 do Manual do Jogo
• Descobrir o paladar (doce, salgado, azedo, acido, amargo)
• Preparar massa de bolinhos para a Educadora fritar e comerem juntos
• Aprender metade e bocado
p38
do Manual do Jogo

Conhecimento do Mundo

• Contar pelo menos até 4 objectos ; criar conjuntos até 4 objectos

• Debater sobre :
- Meus pratos, frutas e vegetais preferidos jogo “o que como ?” p78 do Manual do Jogo
- Sabores de comida - Como se prepara a comida jogo “como como cozer ?”
p79 do Manual do Jogo
- De onde vêm os alimentos
- Nomes de utensilios e os Cuidados a ter : Jogo “Os utensílios” da p66 do
Manual do Jogo
- Comida saudável e não saudável

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

Noções elementares de
Matemática

ACTIVIDADES PROPOSTAS

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS

132

Os alimentos

JULHO (15 DIAS)

JULHO (15 DIAS)

Actividades com os Pais
8°

13° Sessão :

• Saltar de um objecto para o outro (pneus, pedras colocadas a distância)
• ver ideias de jogos da p93-97 do Manual do Jogos

• Aprender cansões com o tema sobre a alimentação

Expressão Musical
Expressão Motora

(diferentes tipos
• Fazer a forma da fruta em papier maché, deixar secar e pintar com a cor
correspondente

de frutas)

Expressão Plastica

Pré-Escrita

133

Os alimentos

AGOSTO

Pré-Leitura

• Propriedades de objectos : encontrar 3 formas aprendidas no meio ambiente;
• Agrupar objectos por formas
• Agrupar objectos e imagens por cores, encontrar cores a volta
• Arranjar objectos por tamanho (grande/médio/pequeno)

Noções elementares de
Matemática

• Historias e imagem, poesias e advinhas sobre : (utilizar o fantoche – ver p1415 do Manual de Jogos)
(p4, 5, 34 e 48 do Livro de Recursos do Educador
de Infância - MMAS)
• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo

(objectos, sons, movimentos)
• Jogo de Quantidades- Metodologia 2 – p38 do Manual do Jogo

• Aprender o dinheiro para comprar alimentos na banca (o vendedor deve dizer
o preço do produto e o comprador deve utilizar o dinheiro correspondente –
moedas e notas disponíveis)
(folha de limão,
sabão, canela, alho… )

p68
• Ferramentas e atributos de trabalho (roupa, carros, objectos)
• Como se fazem alguns trabalhos - Como trabalhos de outros nos ajudam ?
Jogo “porque serve” p74 do Manual do Jogo
(ex : bombeiro, veterinário, professor, piloto) jogo “eu quero ser” p74 do Manual do Jogo

Debater sobre :

ACTIVIDADES PROPOSTAS

Conhecimento do Mundo

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS

134

20 de Agosto dia da Cidade
da Beira

AGOSTO

• Contar silabas nos nomes e palavras, batendo palmas

14° Sessão : Empreendedorismo (Como iniciar o seu próprio negocio)

Actividades com os Pais
9°
10° Ferreiro do Bairro

• Corrida com sacos de batata
• Ver ideias de jogos da p93-97 do Manual do Jogos

• Desenhar e produzir formas geométricas
• Criar colagens com formas geométricas

Expressão Motora

Expressão Musical

Expressão Plastica

Pré-Escrita
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20 de Agosto dia da Cidade
da Beira

SETEMBRO

Expressão Musical

Expressão Plastica

Pré-Escrita

Pré-Leitura

Noções elementares de
Matemática

Conhecimento do Mundo

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

• Aprender a Musica sobre 25 de Setembro

• Exercicio 6 e 7 p70 do Manual do Jogo

• Fazer barcos através de dobragens de papel
• Pintar meios de transportes exerc 1 p69 do Manual do Jogo

transportes

• Historias e imagem, poesias e advinha sobre : (utilizar o fantoche – ver p1415 do Manual de Jogos)
- Meios de transporte, viagens (p69-70 do Livro de Recursos do Educador
de Infância - MMAS)
- Hoje e amanhã
• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo

• Conhecer as Regras de trânsito p69-70 do Manual de jogo
• Introduzir dias da semana

• Partes de transportes ; como alguns transportes funcionam ? p69

Debater sobre :

ACTIVIDADES PROPOSTAS

TEMA DO
MÊS

136
Transportes
Dia 7 Acordos de Lusaka
Dia 25 Forças Armadas de Moçambique

SETEMBRO

Actividades com os Pais

Expressão Motora

11°
12°

15° Sessão : Apresentação de resultados das actividades desenvolvidas
pela escolinha durante o ano lectivo

• p93-97 do Manual do Jogo

• Ginástica matinal (corrida com pneus : saltar cada pneu, corrida de
obstaculos)
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Transportes
Dia 7 Acordos de Lusaka
Dia 25 Forças Armadas de Moçambique

OUTUBRO

Explorar :

Conhecimento do Mundo

Pré-Leitura

Noções elementares de
Matemática

Debater sobre :
• Aldeia e cidade (casa, actividades, outros) exerc 1 da p72 do Manual do Jogo/
Jogo « O Mundo » p82 do Manual do Jogo/Jogo « Africa e Moçambique » p82
do Manual do Jogo
• Como as pessoas comunicam a distância ? p23-24 do Manual do Jogo
• Utensílios domésticos ; cuidados com eles (facas, fogão…)
• Pessoas diferentes de mim :
- Idosos e bebes ; meninos e meninas ;
- Pessoas com necessidades especiais ; exerc. 1 Amizade p43 do Manual
do Jogo
- Pessoas de cor diferente

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

• Historias e imagem, poesias e advinhas sobre : (p8, 11, 16, 17 e 32 do Livro
de Recursos do Educador de Infância - MMAS)(utilizar o fantoche – ver p14-15
do Manual de Jogos)
- Aldeia e Cidade ; casas ; coisas feitas por pessoas
- Como tratar os outros
(2°
sessão) e Representação p16 do Manual do Jogo
• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo

1,2,3 em ordem

– p38 do Manual do Jogo
- Contar pelo menos 5 objectos; criar conjuntos com 5 objectos : Jogo Idenp40 do Manual do Jogo
- Resolver problemas com objectos reais, adição até 5

• Quantidades e números

Materiais : vidro, ferro, borracha, plástico, madeira, têxteis ; suas
propriedades
• Objectos feitos destes materiais

ACTIVIDADES PROPOSTAS

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS

138

Vida Social e Utensilios domésticos
Dia 4 dia da Paz

OUTUBRO

• Preparação do espetáculo para a graduação dos colegas do 5°nivel
17°Sessão Preparação das avaliações + preparação e Entrega das pastas
individuais

Expressão Musical e
expressão Motora

Actividades com os Pais

(2° sessão)

-

• Cada criança do 4° nível escolhe um amigo do 5°nivel para fazer uma prenda

e Representação p16 do Manual do Jogo

vida social.

ACTIVIDADES PROPOSTAS

13° Passeio no bairro para ver a cidade e comparar com o campo onde se
encontram avos e familiares
14°

16° Sessão : Portas abertas

Expressão plástica

Pré-Leitura

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

Actividades com os Pais

• Montar uma dança e canto para comunicar através deste

Expressão Musical
Expressão Motora
• Ginástica Matinal (conhecer os membros do corpo – canção)
• Jogo
p96 do Manual do Jogo

• Pintar desenhos dos meios de comunicação
• Desenhar uma cidade e aldeia

Expressão Plastica

• Contar silabas nos nomes e palavras, batendo palmas

TEMA DO
MÊS

Vida Social e Utensílios
domésticos
Dia 4 dia da Paz

NOVEMBRO (15 DIAS)

Pré-Escrita

139

Preparação da Graduação

140

PLANO PEDAGOGICO
5° NIVEL
2014

Inspirado no Manual "Programa Educativo para crianças so 1° ao 5° ano"

C.2 Manual do Jogo

C.1 Livro de Recursos do Educador de
Infância - MMAS

C. Anexos

B. Para cada mês são propostas actividades em função das 10 áreas de desenvolvimento :

II. Recursos para actividades de
Matemática
-Cartões de formas geométricas
-Cartões de números

I. Recursos para actividades de
Linguagem
-Historias infantis
-Poesias e advinhas
-Cartões de letras
-Cartões de palavras
-Como produzir livros simples
-Como produzir alguns fantoches

utensílios domésticos

3° Trimestre

V. Outros recursos

IV. Recursos para educação em
Saúde
-Conversas sobre a saúde
-Imagens : práticas de saúde e
higiene

III. Recursos para actividades de
conhecimento do Mundo
-Actividades com cartões de desenho
-Cartões de desenhos
-Imagens para contar historias

6. Expressão Plastica
7. Expressão Musical
8. Expressão Motora
9. Actividades com os pais

2° Trimestre
- Mundo das plantas
- Mundo dos Animais
- Os alimentos

1. Actividades dirigidas na hora do
circulo
2. Conhecimento do Mundo
3. Noções elementares de
Matematica
4. Pré-Leitura
5. Pré-escrita

- Minha Saúde e
segurança
- A minha Família

1° Trimestre
A. Cada página corresponde a um mês de
aulas com um determinado tema e os res- - A vida na nossa
escolinha
pectivos feriados

COMO UTILIZAR O MANUAL DE PLANO PEDAGOGICO ?
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FEVEREIRO

• Apresentar-se e conhecer os amigos ; descobrir diferenças e semelhanças Jogos « Oi,oi » e « Minha cara metade » p64 do Manual do Jogo

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

• Aprender as propriedades de objectos :
- Agrupar objectos por propriedade, explicar ; Comparar círculo e oval ;
p37 do Manual do Jogo
- Rever tamanhos (grande/médio/pequeno, alto/baixo, comprido/curto) :
p35 do Manual do Jogo
- Ordenar até 3 pessoas ou objectos por altura, tamanho, comprimento ;
maior e menor

Noções elementares de
Matemática

- Jogo da Iniciação as formas geométricas – p32 do Manual do Jogo
- Jogo de Esculpir formas geométricas – p32 do Manual do Jogo
•Jogo de Iniciação das cores Metodologia 1 – p34 do Manual do Jogo

• Conhecer o meu bairro : conhecer o bairro onde vive, através de um desenho de um mapa do seu bairro, onde deve constar a escola, o Centro de
Saúde, o Mercado.
• Conhecer os Heróis : Foto linguagem

Conhecimento do Mundo

se não houvessem regras ? Saber como vamos cuidar da escolinha e da nossa
casa ? Jogo « Direito, não direito na casa ? » da p69 do Manual do Jogo
« Aonde tem agua » metodologia 5 p81 do Manual do Jogo
• Apresentar a rotina diária do nosso grupo
• Conhecer Sítios e pessoas da nossa escolinha
pamos ?
• Na última hora do círculo do dia deve-se realizar o jogo aonde se ouve ? Relacionado com as actividades do dia – p25 do Manual do jogo

ACTIVIDADES PROPOSTAS

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS

142

A vida na nossa Escolinha
3 de Fevereiro dia dos Heróis

FEVEREIRO

Expressão Musical

Expressão Plástica

(cartões com nomes de criança na sala;

Pré-Escrita

(sons de animais, transportes, certos objectos) ; de onde vem o som
• Imitar muitos sons
• Jogo da dança das formas geométricas – p32 do Manual do Jogo

viu; explicar o seu trabalho
• Jogo Pintor na alma – p34 do Manual do Jogo

• Desenhar ou produzir as formas
• Revisão das cores primárias (amarelo, vermelho, azul e verde); secundarias; neutras; tonalidades. Jogo « Aonde tem agua » Metodo 4 p81 do Manual do Jogo

vogais
• Contar número de silabas na palavra
•Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo cada mês

Metodologia 1 – p27 do Manual do Jogo

escrita a volta da escolinha)

• Leitura de Historias :
• Amizade e ajuda aos outros (p7, 21, 34, 39, 40, 43 do Livro de Recursos do
Educador de Infância - MMAS)
• Actividades com histórias e imagens (utilizar o fantoche – ver p15 do Manual de Jogos)
- Iniciação a leitura dos livros cf. Contar a historia – p16 do Manual
do Jogo
• Jogo do Percurso - p19 do Manual do Jogo

Pré-Leitura
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A vida na nossa Escolinha
3 de Fevereiro dia dos Heróis

FEVEREIRO

MARÇO

• Conhecer as árvores de frutas e legumes. Onde se cultivam e onde se
vendem jogo « o vegetal é também para comer » Metodo 1 p76 do Manual
do Jogo
• Conhecer a pirâmide Alimentar
• Conhecimento do meu corpo p65 no Manual do Jogo
Aprender sobre a posição e tempo :

Conhecimento do Mundo

Noções elementares de
Matemática

Pré-Leitura

« Quebra cabeça do corpo » e « As posições do meu corpo » p64-65 do Manual do Jogo
• Conhecer a diferença de corpo entre bebes, crianças e adultos ; meninos
e meninas; pessoas com necessidades físicas especiais Jogo « Contar os
membros da família » p68 do Manual do jogo
• Distinguir uma criança saudável e doente; como apanhamos doenças ;
como proteger-nos de doenças
ger-nos ?

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

Leitura de Historias : (utilizar o fantoche – ver p14-15 do Manual de Jogos)
• Iniciação a leitura dos livros cf. Contar a historia – p16 do Manual do Jogo

« Posiçéoes e distâncias » p39 do Manual do Jogo
• Aprender : ao lado de; de um lado e de outro lado Jogos « Copiar e colocar
objectos » e « Tempestade » p41 do Manual do Jogo
• Rever antes, agora e depois; arranjar e descrever 3 a 4 imagens ligadas
(primeiro, depois, antes…)
• Jogo da Iniciação as formas geométricas – p32 do Manual do Jogo
• Jogo de Esculpir formas geométricas – p32 do Manual do Jogo
• Jogo de Iniciação das cores - Metodologia 2 – p34 do Manual do Jogo

ACTIVIDADES PROPOSTAS

Visitar o bairro :

2° Sessão : Eleição da comissão dos pais.

1° Sessão : Encontro com os pais para apresentar a escolinha, Menu, tare-

entre obstáculos, com objectos ; de cócoras ; de calcanhares ; num só pé
• Jogo da aranha - p22 do Manual do Jogo

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

Actividades com os Pais

Expressão Motora

TEMA DO
MÊS
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Minha Saúde e Segurança
8 de Março dia Internacional da Mulher

MARÇO

(cartões com nomes de criança na

• Subir e descer de vários objectos, como pedras grandes, troncos, arvores,
escadas etc.
• Rastejar no chão por de baixo de um obstáculo, entre obstáculos
• ver ideias de jogos da p93-97 do Manual do Jogos
3° Sessão : Estimular o Desenvolvimento da Criança ; conversar e jogar
com a criança
4° Sessão : Estimular o gosto da criança pela Leitura e escrita

Expressão Motora

Actividades com os Pais

Visitar o bairro :

• Distinguir as características dos sons : forte e suave, rápido e lento, alto e
baixo, curto e longo.
• Jogo da dança das formas geométricas – p32 do Manual do Jogo

• Preparar uma prenda para a Mãe – Dia da Mulher
• Confecção de fantoches – p55 do Manual do Jogo

• Fazer e explicar desenhos, colagens

vogais
• Contar número de silabas na palavra

sala ; escrita a volta da escolinha)

• Jogo da banca Metodologia 2 - p20 do Manual do Jogo
• Jogo vestir-se – p20 do Manual do Jogo
« o vegetal é também para comer » Metodo 2 p76 do Manual
do Jogo

Leitura de Historias : (utilizar o fantoche – ver p14-15 do Manual de Jogos)
• Iniciação a leitura dos livros cf. Contar a historia – p16 do Manual do Jogo
• Saúde e Nutrição, higiene, segurança (p6, 8, 13, 24, 28, 29, 33 e 38 do Livro
de Recursos do Educador de Infância - MMAS)
• Actividades com histórias e imagens

Expressão Musical

Expressão Plástica

Pré-Escrita

Pré-Leitura

• Jogo de Esculpir formas geométricas – p32 do Manual do Jogo
• Jogo de Iniciação das cores - Metodologia 2 – p34 do Manual do Jogo
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Minha Saúde e Segurança
8 de Março dia Internacional da Mulher

ABRIL

« O medidor da chuva »

p27 do Manual do Jogo (cada mês)

(cartões com nomes de criança na

Pré-Escrita

sala ; escrita a volta da escolinha)

• Leitura de Historias : (utilizar o fantoche – ver p14-15 do Manual de Jogos)
1) Família, casas, tarefas dia e noite (p9 e 38 do Livro de Recursos do Educador de Infância - MMAS)

• Números : contar até 5 objectos ; criar conjuntos de 1 a 5 objectos

p84 do Manual do Jogo

• Rever sobre a chuva, a água p84 do Manual do Jogo
« Aonde tem
agua » Metodo 2-3 p81 do Manual do Jogo
• Rever o vento e nuvens p83 do Manual do Jogo
• Conhecer horários (da escolinha, da mercearia, da igreja, jantar, almoço,
lanche, dormir…)
• Preparar uma dança e poesia para o dia 7 de Abril

Pré-Leitura

Noções elementares de
Matemática

Conhecimento do Mundo

• Falar sobre os membros da família ; relações familiares (irmã, tio etc) jogo
« Como a família me ajuda » da p67 do Manual do Jogo

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo
na vizinhança
• Falar sobre as actividades da família dentro e fora de casa ; desde manhã
até a noite

ACTIVIDADES PROPOSTAS

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS
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A Minha Família
7 de Abril dia da Mulher Moçambicana

ABRIL

• Cantar canções mais longas e complexas
• Mudar algo nas canções
• Criar suas melodias ou canções curtas
• Corridas (rápido, devagar e lento)
• Cambalhota para a frente com ajuda
• Atirar bola para tombar objectos (latas)
• Jogo « Mamae posso ir ? » p96 do Manual do Jogo
5° Sessão : Apoiar a criança no estudo em casa

Expressão Musical

Expressão Motora

Actividades com os Pais
5°
conte a sua história de vida

• Desenhar a sua família durante o dia e durante a noite Jogo « Desenhar a
família » da p67 do Manual do Jogo
(fazer a sua casa, o quintal)

Expressão Plástica

com vogais
• Contar número de silabas na palavra
• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo
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A Minha Família
7 de Abril dia da Mulher Moçambicana

MAIO

Pré-Leitura

• Conhecer as propriedades de objectos : encontrar 5 formas a volta ; descrever e comparar as formas

Noções elementares de
Matemática

• Historias e imagem, poesias e advinhas sobre : (utilizar o fantoche – ver
p14-15 do Manual de Jogos)
- Plantas (p4, 5, 27 e 35 do Livro de Recursos do Educador de Infância - MMAS)
• Actividades com histórias e imagens

• Agrupar objectos por propriedades; explicar jogo
p77 do Manual do Jogo
• Ordenar até 5 pessoas ou objectos por altura ou comprimento ; explicar :
Jogo Ordenar – p35 do Manual do Jogo
• Jogo Reagrupar objectos – p37 do Manual do Jogo

« fazer crescer pequeninas plantas »
p76 do Manual do Jogo
• Aprender como gerir o lixo la de casa jogos « O que é o lixo ? », « O que
acontece se tiver muito lixo ? », « Reciclagem » p85 do Manual do Jogo
p88-89 do Manual
do jogo

Conhecimento do Mundo

jogo

• Ensinar sobre as plantas a nossa volta : nomes, tipos, semelhanças e diferenças entre as plantas
• Falar sobre as partes de plantas ; como cresce uma planta jogo « Quebra
cabeça da arvore » p77 do Manual do jogo

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

• Aprender como cuidar das plantas
• Conhecer plantas de outros países
das « Frutas » p78 do Manual do Jogo

ACTIVIDADES PROPOSTAS

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS

148
Mundo das Plantas
Dia 1 de Maio dia do Trabalhador

MAIO

• Movimentar-se com ritmo : bater palmas para indicar o ritmo de sons, poesias ou canções
• Fazer danças simples, individuais e com o grupo para dia 1 de Junho
• Fazer jogos de bola em grupo e pares
• Praticar bater a bola no chão e agarrar
• ver ideias de jogos da p93-97 do Manual do Jogos
6° Sessão : Proteger a criança da violência e abuso (se forem observados
este tipo de casos)
7° Sessão : Convidar os pais a pensar sobre a sua própria infância e

Expressão Musical

Expressão Motora

Actividades com os Pais

6°

• Colagem com formas
• Colagem com objectos da natureza
• Rever e aprender cores (misturas: verde, laranja, roxo, rosa, cinzento,
castanho) ;
• Jogo « desenhar as plantas » p77 do Manual do Jogo

• Jogo Procura as letras – p29 do Manual do Jogo
• Jogo da Divisão silábica – p30 do Manual do Jogo
• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo

Expressão Plástica

Pré-Escrita

• Preparação do espetáculo do dia 1 de Junho : Jogo Crianças actores (2°
sessão) e Representação p16 do Manual do Jogo
• Jogo das rimas Metodologia 3 - p17-18 do Manual do Jogo
• Jogo Memoria das histórias – p22 do Manual do Jogo (cada mês)
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Mundo das Plantas
Dia 1 de Maio dia do Trabalhador

JUNHO

• Distinguir animais domésticos e animais selvagens Jogo « Advinha que
Animal é ? » p90 do Manual do Jogo

Conhecimento do Mundo

Pré-Leitura

Noções elementares de
Matemática

• Debater sobre os animais a nossa volta : nomes, suas características Jogo
« Os Animais » p89 do Manual do Jogo
« Os animais perigosos » p89
do Manual do Jogo
• Conhecer aonde vivem os vários animais, como nascem e crescem Jogo
« O animal pouco a pouco » p91 do Manual do Jogo
• Imitar como se movimentam os animais Jogo « Imitar para aprender » da
p70 do Manual do Jogo
« voo, ando, nado ? » p91 do Manual do Jogo
• Debater como cuidar e tratar de animais

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

p42 do Manual

• Ler Historias e imagem : (utilizar o fantoche – ver p14-15 do Manual de
Jogos)
- Animais (p4, 9, 23, 17, 30, 11, 18, 20, 21, 23, 31, 33 e 39 do Livro de
Recursos do Educador de Infância - MMAS)
• Actividades com advinhas e poesias
- Responder as advinhas e começar a criar as suas

« Dia e noite »
p83 do Manual do jogo
- Praticar dias da semana ; passada e próxima semana ; nomes de alguns meses
• Jogo do Esperto das formas Geometricas – p32 do Manual do Jogo

do Jogo
- Rever : perto e longe
escolinha)

• Posição e tempo :
- Praticar : ao lado de ; de um lado e de outro

• Conhecer animais de outros países (ex: Panda e Kangourou) Jogo «Os animais de outros países» p90 do Manual do Jogo
• Comparar desenhos ou fotos com sítios reais

ACTIVIDADES PROPOSTAS

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS
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Mundo dos Animais
Dia 1 de Junho dia da criança
Dia 25 dia da Independência

JUNHO

Actividades com os Pais

Expressão Motora

Expressão Musical

Expressão Plástica

Pré-Escrita
-

7°

e as meninas nas tarefas de casa – Promover os direitos da criança
9° Sessão : Inicio das avaliações das crianças + encontros individuais

8° Sessão : Debater com os pais a importância de envolver os meninos

cima de uma prancha, viga ou tronco de arvore (estreita e inclinada) ;
- Saltar a corda, com e sem a bola na mão
• ver ideias de jogos da p93-97 do Manual do Jogos

- Conhecer instrumentos musicais : reconhecer e comparar alguns instrumentos musicais, seus sons, seu material, forma etc.

• Pintar desenhos
• Praticar misturas de cores

cem com estas letras
• Jogo da Divisão silábica – p30 do Manual do Jogo
• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo

• Formar silabas com consoantes e vogais

• Actividades com advinhas e poesias
- Responder as advinhas e começar a criar as suas
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Mundo dos Animais
Dia 1 de Junho dia da criança
Dia 25 dia da Independência

• Distinguir Água suja e água limpa, como obter agua limpa jogo « a importância da agua » p80 do Manual do Jogo
• Explorar o paladar (doce, salgado, azedo, acido, amargo)
• Preparar massa de bolinhos para a Educadora fritar e comerem juntos
• Conhecer alimentos e pratos de outros países (ex. soushi, cozido a Portuguêsa, pizza)
• Quantidades e números :

Conhecimento do Mundo

Noções elementares de
Matemática

do Manual do Jogo
- Resolver problemas simples de adição (1-7) com objectos diários
- Usar números ordenais : 1°, 2°… 7°
• Jogo dos animais assimétricos – p33 do Manual do Jogo

p38

- Contar objectos até 7, encontrar ou criar grupos de 1 a 7 : objectos
p39-40 do
Manual do Jogo

-

Debater sobre :
- As refeições na família, Meus pratos preferidos jogo « o que como ? »
p46 do Manual do Jogo
- De onde vêm os alimentos
- Como se prepara a comida jogo « como cozer? » p79 do Manual do Jogo
- Nomes de utensílios Jogo « Os utensílios » da p66 do Manual do Jogo
- Comida saudável e não saudável
dem nos afectar jogo « a importância da comida » p79 do Manual do Jogo

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

dos – p38 do Manual do Jogo

ACTIVIDADES PROPOSTAS

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS
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Os alimentos

JULHO (15 DIAS)

JULHO (15 DIAS)

• Aprender canções com o tema sobre a alimentação

Expressão Musical
Expressão Motora

Actividades com os Pais

• Fazer a forma da fruta em papier maché, deixar secar e pintar com a cor
correspondente

Expressão Plástica

8°

13° Sessão :
com esparguete um com molho de tomate e outro com bechamel

• Saltar de um objecto para o outro (pneus, pedras colocadas a distância)
• ver ideias de jogos da p93-97 do Manual do Jogos

• Contar as silabas dos nomes e palavras comuns
• Escrever por si próprio o seu nome
• Jogo de Formação de silabas – p30 do Manual do Jogo
• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo

• Historias e imagem, poesias e advinhas sobre : (utilizar o fantoche – ver p18
do Manual de Jogos)
- Alimentos e Refeições (p4, e 42 do Livro de Recursos do Educador de
Infância - MMAS)
- Jogo « Memorizar os nomes » p78 do Manual do Jogo
- Jogo « A Dona Rosa » p79 do Manual do Jogo
- Jogo « Lavar antes de comer » p80 do Manual do Jogo

Pré-Escrita

Pré-Leitura

153

Os alimentos

AGOSTO

Pré-Leitura

• Conhecer propriedades de objectos : reconhecer formas geométricas de
vários tamanhos e posições, nos objectos reais ; descrever e comparar as
formas ;

Noções elementares de
Matemática

• Historias e imagem, poesias e advinhas sobre : (utilizar o fantoche – ver
p14-15 do Manual de Jogos)
(p4, 5, 34 e 48 do Livro de Recursos do
Educador de Infância - MMAS)
- jogo « Advinha o meu trabalho » p74 do Manual do Jogo

• Aprender duro e mole
• Agrupar objectos por suas propriedades (forma, cor, tamanho, material)
e explicar
• Ordenar 5-7 pessoas por altura, tamanho ou comprimento

• Aprender o dinheiro para comprar alimentos na banca

p68 e p74
- Ferramentas e atributos de trabalho (roupa, carros)
- Como se fazem alguns trabalhos
- Como os trabalhos de outros nos ajudam jogo
(ex. bombeiro, veterinário,
professor, piloto) jogo « eu quero ser » p74 do Manual do Jogo

Debater sobre :

ACTIVIDADES PROPOSTAS

Conhecimento do Mundo

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS

154

20 de Agosto dia da Cidade da Beira

AGOSTO

14° Sessão : Empreendedorismo (Como iniciar o seu próprio negocio)

Actividades com os Pais
9°
10° Ferreiro do Bairro

• Corrida com sacos de batata
• ver ideias de jogos da p93-97 do Manual do Jogos

• Desenhar e produzir formas geométricas
• Criar colagens com formas geométricas
• Rever cores, aprender cores misturas e tons

• Jogo de Formação de silabas – p30 do Manual do Jogo
• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo

Expressão Motora

Expressão Musical

Expressão Plástica

Pré-Escrita
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20 de Agosto dia da Cidade da
Beira

SETEMBRO

Pré-Escrita

• Historias e imagem, poesias e advinhas sobre : (utilizar o fantoche – ver
p14-15 do Manual de Jogos)
- Meios de transporte, viagens (p25 do Livro de Recursos do Educador
de Infância - MMAS)
• Actividades com histórias e imagens

Pré-Leitura

letras ou silabas
• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo

• Formar silabas com consoantes e vogais

- Criar suas histórias simples

• Posição e tempo : rever todas as posições através de jogos ; praticar esp39 do Manual do Jogo

• Praticar dias da semana e nomes dos meses

• Rever as regras de trânsito : p70 do Manual do Jogo

portes p69-70 do Manual do jogo
• Partes de transportes ; como vários transportes funcionam p69-70 do Manual do Jogo

Debater sobre :

ACTIVIDADES PROPOSTAS

Noções elementares de
Matemática

Conhecimento do Mundo

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS

156
Transportes
Dia 7 Acordos de Lusaka
Dia 25 Forças Armadas de Moçambique

Actividades com os Pais

• Aprender a Musica sobre 25 de Setembro

Expressão Musical
Expressão Motora

11°

15° Sessão : Apresentação de resultados das actividades desenvolvidas pela
escolinha durante o ano lectivo

• p93-97

• Ginástica matinal (corrida com pneus : saltar cada pneu, corrida de obstaculos)

• Fazer barcos através de dobragens de papel
• Pintar meios de transportes
• Produzir e explicar mapas simples : como chegar até a um sitio

Expressão Plástica

157

Transportes
Dia 7 Acordos de Lusaka
Dia 25 Forças Armadas de Moçambique

SETEMBRO

OUTUBRO

Pré-Leitura

Noções elementares de
Matemática

Conhecimento do Mundo

Debater sobre :
• Aldeia e cidade (casa, actividades, outros) ; diferenças e semelhanças
exerc 1 da p41 do Manual do Jogo
« O Mundo » p82 do Manual do
Jogo
« Africa e Moçambique » p82 do Manual do Jogo
• Como as pessoas comunicam a distância ? P23-24 do Manual do Jogo

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

• Historias e imagem, poesias e advinhas sobre : (p8, 11, 16, 17 e 32 do Livro de Recursos do Educador de Infância - MMAS)(utilizar o fantoche – ver
p14-15 do Manual de Jogos)
- Aldeia e Cidade; objectos técnicos ;

- Usar números ordenais 1° 2°… 10°
- Resolver problemas simples de adição e subtração (1 a 10) com objectos diarios

- Praticar a contar objectos até 10 ; encontrar ou criar grupos de 1 a 10
p40 do Manual do Jogo
-

• Quantidades e números

propriedades
• Objectos feitos destes materiais
• Jogo do Telefone, da Televisão e jornal – p23-24 do Manual do Jogo

Explorar :

• Pessoas diferentes de mim :
- Idosos e bebes ; meninos e meninas;
- Pessoas com necessidades especiais ; exerc. 1 Amizade p73 do Manual
do Jogo

ACTIVIDADES PROPOSTAS

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

TEMA DO
MÊS

158
Vida Social e Objectos Técnicos
Dia 4 dia da Paz

OUTUBRO

• Montar uma dança e canto para comunicar através deste

Expressão Musical
Expressão Motora
16° Sessão : Portas abertas

-

• Actuação da peça de teatro da graduação : Jogo Actuando p93-97 do Manual
do Jogo
• ver ideias de jogos da p55-58 do Manual do Jogos
17°Sessão : Preparação das avaliações + preparação e Entrega das pastas
individuais

Actividades com os Pais

vida social.
• Cada criança do 5° nível escolhe um amigo do 4°nivel para fazer uma prenda

ACTIVIDADES PROPOSTAS

12° Passeio no bairro para ver a cidade e comparar com o campo onde se
encontram avos e familiares
13°

Expressão Musical e
expressão Motora

Expressão plástica

Actividades Dirigidas na Hora
do círculo

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

Actividades com os Pais

• Pintar desenhos dos meios de comunicação
• Construir com makets uma cidade e aldeia

Expressão Plástica

• Ginástica Matinal (conhecer os membros do corpo – canção) Jogo « Telep96 do Manual do Jogo

• Contar silabas em palavras comuns ;
• Escrever seu nome, da mãe, pai, manos ; copiar palavras de 2 a 3 letras
• Preparação da peça de teatro da graduação : Jogo Actuando p18 do Manual do Jogo
• Jogo Desenhar a historia – p17 do Manual do Jogo

Pré-Escrita

(2°

TEMA DO
MÊS

Vida Social e Objectos Técnicos
Dia 4 dia da Paz

NOVEMBRO (15 DIAS)

sessão) e Representação p16 do Manual do Jogo
• Jogo Como podemos nos comunicar – p23-24 do Manual do Jogo

159

Preparação da
Graduação

160
Livros
1993
- Manual pré escolar da Hachette edition : « 100 séances pour tout une année
de petite section »
- “Em volta do seu corpo”
Herreman, ed. Hachette, 2010
- Manual São Paulo é uma escola
- Programa educativo para crianças do 1°ao 5° ano, livro da Mulher e Acçao
- Manual de apoio aos educadores da ESSOR

Websites
no http://espacoeducar-liza.blogspot.com
http://atividadesescolaresonline.blogspot.com
http://espacoeducar-liza.blogspot.com
webinstit.net
www.juterapeutaocupacional.com
www.sapinho.colorido.blogspot.com
http://www.turminha.mpf.gov.br
http://viveraescola22.blogspot.com
prescolaire.net
natchoutam.over-blog.com
tipirate.net
Al madrassa by Oummi.com
http://123dansmaclasse.canalblog.com/
http://pedagogieactive.e-monsite.com/
Intervenientes exteriores
Formaçao de Kordula Mulhanga, em Maputo
Formaçao da associaçao Nhapupwe em Inhambane
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