
Atividades propostas para o período do Plano de Contingência 

 

Ideias de atividades 
 Massa de cores 
 Ingredientes: 

 2 chávenas de farinha 

½ chávena de sal 

1 chávena de água (de preferência morna para dissolver melhor o sal) 

1 tigela grande 

1 colher para misturar 

Tintas ou corante alimentar 

Forminhas 

Modo de preparação: 

Misture a farinha e o sal. Adicione lentamente a água até obter uma mistura espessa. Use as mãos para puxar e empurrar a mistura, até se transformar 

numa bola firme e macia. Continue a amassar durante uns minutos. De seguida junte o corante alimentar, continue a amassar e deixe a criança modelar 

como se fosse plasticina e brincar com forminhas. 

Atenção: Uma vez que sugiro a utilização de produtos alimentares, deixo à vossa consideração a execução ou não desta atividade. 

 

Relaxamento/Meditação 
Jogo da semente- num ambiente com pouca luz e música de relaxamento, vamos imaginar que somos uma semente e simbolizar o seu crescimento. 

Começaremos por colocar os joelhos no chão, inclinar a cabeça e estender os braços para a frente, como se fossemos gatos se espreguiçando. 

Ao som da música vamos crescendo e transformamo-nos numa linda árvore grande com belos galhos, que serão os nossos braços estendidos para cima 

quando estivermos de pé. 

Leitura de 1 história à escolha 
Vamos dialogar sobre a história, personagens, onde se passava a história; queres tentar recontar; agora faz um desenho sobre a mesma e não te esqueças, 

coloca o teu nome na folha e escreve o título. 

 

Pintura com gelo colorido 
Retirar da cuvete os diferentes blocos de gelo com cores e fazer um desenho. Cada criança faz um ou mais desenhos ao seu gosto. 

AS folhas deverão ser de preferência de papel cavalinho. 
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Educação Física 
Construir um percurso de obstáculos pela casa (com almofadas, cadeiras, mesas, lenções, etc) e correr, saltar, rastejar, segundo um percurso. 

Organização de tarefas 
Depois de todo o exercício, arrumar tudo e começar a preparar o almoço com os pais. Colocação da mesa, preparar a salada, etc. 

 

Leitura/Escrita 
Vamos criar um dossier/livro com o abecedário. Uma folha para cada letra, depois vais escrever palavras começadas por essa letra e fazer 

correspondência com uma imagem. Devem ser as crianças a escreverem e a recortarem as imagens e colá-las na folha. Isto é para irem fazendo. 

 

Jogos 
Jogo do Loto dos números até 20 

- O jogo será enviado por email de modo a imprimir, recortar e jogar 

Jogo caça às cores 

Através dos objetos que tenham em casa, realizem uma caça às cores. Pedindo à criança que encontre determinado objeto pela cor. 

Exemplo: o morango é … encarnado. Procura outros objetos que tenham essa cor!?  

Jogo de correspondência 

- Fazer correspondência de números com objetos de casa (legos, tampas de iogurtes, botões, etc.), vão aumentando o grau de dificuldade, primeiro até 10, 

depois até 20, etc. 

Leitura de 1 história à escolha 
“No meu saco de histórias” - facebook.com/watch; “Estações das Letras” ou biblioteca digital. 

 

Confeção de bolachinhas 
Ingrediente: 

180 gr. de farinha e canela a gosto. 

1c. de chá de sal  

1 ovo batido 

Preparação: 

Pré aquecer o forno a 180º c. Misturar a farinha e o sal. Juntar o ovo e mexer bem até formar uma bola. Colocar a massa entre duas folhas de papel vegetal e espalmar com a 

ajuda de um rolo.  

Cortar a massa em retângulos e colocar as bolachas num tabuleiro forrado com papel vegetal. Levar ao forno por 8 a 12 minutos ou até mudarem de cor. 
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Preparação da atividade para outro dia- coloca diferentes cores de tinta dissolvida em água numa cuvete e leva ao congelador. Quando já estiver 

mais consistente com paus de gelado, espetadas, o que tiveres em casa, coloca um em cada cor e deixa a congelar até ao dia seguinte. 

Atenção: Uma vez que sugiro a utilização de produtos alimentares, deixo à vossa consideração a execução ou não desta atividade. 

Jogos no computador- matemática 
Site Ixl- com a ajuda dos pais podes escolher alguns jogos para trabalhar algumas noções já adquiridas. Não deves ultrapassar mais de 35 minutos no 

computador. 

Brincadeira Livre 
Cada criança escolhe o canto da casa onde mais gosta de brincar ou o seu brinquedo favorito e brinque livremente o tempo que quiser. Regra, depois de 

brincar arrumar tudo. 

 

Digitinta 
Ingredientes: 

Farinha  

Óleo 

Água  

Corante Alimentar ou tinta 

Tigela  

Modo de preparação: 

Colocar numa tigela os ingredientes (a olho) de modo a criar uma pasta.  

Colocar em cima da mesa para que a criança possa mexer e criar o seu desenho. Fazer o decalque com uma folha branca para passar para a folha o desenho 

feito na mesa. Coloque sempre uma música enquanto eles fazem a pintura. 

Atenção: Uma vez que sugiro a utilização de produtos alimentares, deixo à vossa consideração a execução ou não desta atividade. 

Experiências divertidas 
Candeeiro de Lava- site “Bichinho do saber” - aqui à ciência 

Mensagens secretas-site “Bichinho do saber” - aqui à ciência 

Se tiveres material tenta fazer é muito divertido. 

Vamos plantar: Recolher sementes (limão, laranja, maça, etc) e com terra, plantar as sementes e esperar para verem o resultado.  O limão ou a laranja 

dão bom cheirinho à casa.  

Projeto “Os Animais que vivem no escuro” - Este era o projeto que iriamos continuar a falar na escola, agora vamos fazer noutros moldes. Primeiro 

com a ajuda do computador, a criança irá pesquisar animais carnívoros, herbívoros e omnívoros, assim como saber o significado destas 3 palavras. Numa 

outra fase, a criança deve fazer um pequeno cartaz ou livrinho e colocar imagens de diferentes animais dentro destas 3 caraterísticas. É importante que a 
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Atenção: As rotinas devem ser mantidas, no que diz respeito às refeições e higiene. Antes de qualquer atividade as crianças devem participar nas rotinas da casa; 

arrumar o quarto, tratar da loiça do pequeno almoço, varrer o chão, dobrar a roupa, etc. As refeições devem ser feitas com a ajuda da criança. Trabalho de equipa é 

muito importante, como fazem na escola. Não se esqueçam de guardar tudo o que vão fazendo, para mais tarde já na escola podermos todos ver. 

 

 

 

 

 

 

 

criança escreve copiando as respetivas palavras e se quiser o nome dos animais, trabalhando assim a escrita. Neste enquadramento poderá ser feito 

posteriormente uma abordagem ao revestimento destes animais. Para terminar, com material de desperdício, constrói o teu animal favorito.  

 


