


A Creche constitui uma das primeiras experiências da criança 

exterior ao seu ambiente familiar, onde será integrada e no qual se 

pretende que venha a desenvolver competências e capacidades. 

É fundamental que os bebés e as crianças pequenas aprendam 

habilidades novas, se consigam movimentar e descubram o meio 

envolvente nos primeiros 36 meses de vida. 

Cabe ao educador de infância planificar e criar atividades moti-

vadoras, ativas e significativas para estimular o desenvolvimento 

psicomotor, afetivo, cognitivo e social de cada criança. 

O projeto «Creche Connosco» foi concebido a pensar no sucesso 

da criança e nas necessidades do quotidiano do educador de 

infância. É composto por cinco DVDs para ver na televisão com 

as crianças, cinco manuais de atividades e flashcards para uso do 

educador.

No Manual 1 sugerimos atividades diversificadas para as histórias 

«Tão badalão», «Quem é? Quem é?» e «Caracóis de Ouro e os três 

ursinhos». Para a música, apresentamos atividades divertidas com 

as canções «Estrelinha a brilhar», «Doidas andam as galinhas» e 

«Coelhinho».

Abordamos, ainda, o tema da alimentação e propomos variadas 

atividades de ginástica com arcos.

É nosso intuito que cada criança se desenvolva de forma global, 

adequada e harmoniosa.

Aos educadores
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Objetivos

Área de expressão e 
comunicação

Expressão motora
•	Desenvolver as capacida-

des físicas da criança 
•	Aprender a controlar os 

seus movimentos: iniciar 
e parar
•	Promover o equilíbrio e o 

domínio corporal 

Expressão musical
•	Despertar o gosto pela 

música
•	Cantar canções

Expressão motora e musical

Berçário e sala dos 12 aos 24 meses

Proposta de actividades

Tão badalão

Tão badalão   
Cabeça de cão 
Orelhas de gato  
Não tem coração
Dlim dlão 
O Alexandre vai para o chão.

Lengalenga popular

Sala dos 24 aos 36 meses

O vaivém
Sentado, cruze a perna e sente a criança no joelho, agarrando-a 
por baixo dos braços. Suba e desça a perna ao mesmo tempo que 
acompanha com a lengalenga.

Expressão motora

Tão badalão
Coloque as crianças em roda. Após estarem todas nos seus 
lugares, diga a lengalenga acompanhando com os seguintes 
movimentos:

Tão badalão
Baloiçar para ambos os lados
Cabeça de cão
Fazer um movimento circular à volta da cabeça
Orelhas de gato  
Fazer um movimento circular à volta das orelhas
Não tem coração
Colocar a mão no coração
Dlim dlão 
Fazer um movimento de baloiço
O Alexandre vai para o chão.
Apontar para a criança que se deve deitar no chão

Quando todas as crianças estiverem deitadas no chão, peça-lhes  
para se levantarem e formarem novamente a roda. De seguida, 
escolha uma criança para ir para dentro da roda, para fazer o jogo 
que se segue.
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Objetivos

Área de expressão e 
comunicação

Expressão dramática
•	Participar em situações 

de jogo dramático
•	Criar situações de comu-

nicação verbal 

Expressão musical
•	Despertar o gosto pela 

música
•	Explorar e identificar os 

sons dos animais

Linguagem oral
•	Enriquecer o vocabulário
•	Explorar o caráter lúdico 

da linguagem

Berçário e sala dos 12 aos 24 meses

Proposta de atividades

Conte a história com o auxílio de animais de peluche, desenhos 
ou fantoches – gato, cão, pássaro, ovelha e vaca. À medida que 
conta a história, mostre e esconda os animais de peluche. 
No final da história, aponte para todas as crianças. Se o grupo for 
pequeno, faça cócegas individualmente à medida que diz «És tu! 
E tu, e tu, e tu».
Posteriormente, introduza outros animais e outros adjetivos.

Sala dos 12 aos 24 meses

Expressão musical

Linguagem oral

Depois de contar a história algumas vezes, faça o seguinte jogo 
para que as crianças possam intervir.

Imita os animais
Mostre o peluche ou fantoche do gato e diga «É esperto como 
um gato, mas não faz…» e as crianças devem dizer «miau». Faça o 
mesmo para os restantes animais. As crianças que já falam podem 
tentar adivinhar o nome dos animais.

Jogo dos animais
Imite o som e o movimento dos animais da história. As crianças 
vão gostar muito.

Quem é? Quem é?

É esperto como um gatinho, 
mas não faz miau miau. 

É brincalhão como um cão, 
mas não faz ão ão. 

É alegre como um passarinho, 
mas não faz piripipi. 

É fofinho como uma ovelha, 
mas não faz mé mé. 

É meigo como uma vaca, 
mas não faz muuuuuuu. 

Quem é? Já sabes quem é?
És tu! E tu, e tu, e tu… 

Expressão dramática
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Proposta de atividades

Berçário e sala dos 12 aos 24 meses

Expressão musical

Coelhinho 

De olhos vermelhos 

de pelo branquinho

dou saltos bem altos 

eu sou o coelhinho. 

Comi uma cenoura 

com casca e tudo 

ela era tão grande 

que eu fiquei barrigudo. 

Expressão motora

Expressão plástica

Objetivos

Área de expressão e 
comunicação
 
Expressão musical
•	Despertar o gosto pela 

música
•	Estimular a audição

Expressão motora
•	Desenvolver a motricida-

de global
•	Tomar consciência do 

corpo em relação ao 
exterior

Expressão plástica
•	Explorar diferentes mate-

riais e texturas

Cante a canção com o auxílio de fantoches ou imagens. Interaja 
com as crianças.

Ensine a seguinte coreografia às crianças:

•	Dedo indicador roda à volta do olho
•	Mão faz festas no braço oposto
•	Salto para cima 
•	Mãos ao lado da cabeça, dedos indicadores sobem e descem 

a imitar orelhas
•	Punhos fechados à frente da boca
•	Braços abertos
•	Mãos dadas a fazer uma grande barriga
•	Salto para a frente
•	Salto para trás
•	Braços esticados com os punhos fechados, dobrar os braços. 

Construa um fantoche em pasta de papel e utilize-o para cantar 
a canção.

C G

ACORDES PARA VIOLA

Dou saltos para a frente 

dou saltos para trás 

eu sou o coelhinho 

que de tudo sou capaz.
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Sala dos 24 aos 36 meses

Linguagem oral

Expressão musical

Cante a canção utilizando gestos e movimentos. Para tornar a 
atividade mais interessante, experimente cantar a canção com 
andamentos diferentes – mais rápido ou mais devagar.

Expressão dramática

Sugestão
Tire fotografias às crianças com o coelho e exponha essas foto-
grafias numa parede.

Sugestão
Peça autorização para dramatizar esta história noutra sala de 
atividades, noutra escola ou até mesmo na biblioteca da sua 
localidade.

Objetivos

Área de expressão e 
comunicação

Expressão musical
•	Estimular a audição
•	Explorar andamento do 

som

Linguagem oral
•	Saber escutar e respeitar
•	Adquirir novo vocabulá-

rio

Expressão dramática
•	Incentivar à dramatiza-

ção 
•	Dramatizar histórias

Área de conhecimento 
do mundo

•	Conhecer animais do seu 
ambiente – o coelho

Conte a história O Coelhinho Branco às crianças. Converse com 
elas sobre a história e os coelhinhos.

Dramatize a história O Coelhinho Branco.
Faça de narrador e ajude as crianças a interpretar os diferentes 
personagens da história.
Construa adereços e o cenário para a dramatização.

Como fazer pasta de papel?

Material
•	Papel e cartão
•	Água
•	Pano
•	Dois recipientes
•	Cola branca

Corte o papel em pedaços para dentro de um recipiente. 
Junte água quente e deixe de molho até o papel se desfazer. 
Se necessário, triture o papel.
Retire o papel para dentro de um pano e aperte bem o pano 
para a água sair.
Coloque a massa de papel num recipiente, junte-lhe um pou-
co de cola branca e amasse bem. Está pronto a utilizar!

Leve um coelho, durante dois ou três dias, para a sala de ativi-
dades. Com as crianças observe, dê comida e escove o coelho. 
Registe as observações.

Conhecimento do mundo

Sugestão bibliográfica
Ballesteros, Xosé. 2010. O Coelhinho Branco. Editora Kalandraka. Matosi-
nhos.
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A nossa alimentação

Para comer, cada menino tem o seu copo, o seu prato e a sua 
colher. Alguns já usam a faca e o garfo. 
De manhã, bebemos leitinho com cereais ou pão. 
Ao almoço, começamos com a sopa. Depois é o prato principal 
que tem carne, peixe ou ovos. Para terminar comemos fruta. 
Podem ser maçãs, bananas, pêras, laranjas ou pêssegos. 
Ao lanche, comemos iogurte, bolachas ou outro alimento 
diferente. 
Às vezes comemos um doce. Mas não pode ser sempre porque 
faz mal aos dentes e à barriga.

Proposta de atividades

Berçário e sala dos 12 aos 24 meses

Linguagem oral

Sugestão
Pode ainda observar objetos da cozinha com as crianças e 
acrescentar ao ficheiro de imagens e palavras. 
Atenção! Não deixe as crianças manipularem esses objetos. 

Sala dos 24 aos 36 meses

Linguagem oral

Objetivos

Área de expressão e
comunicação

Linguagem oral
•	Desenvolver e estimular 

o gosto pela leitura e 
pelos livros
•	Ser capaz de dialogar

Converse com as crianças sobre a alimentação, os objetos e uten-
sílios que usamos para comer e onde nos devemos sentar à hora 
da refeição.
Mostre-lhes diferentes alimentos como, por exemplo, massa, ar-
roz, cebola, alho, maçã, banana, laranja, cenoura, couve e frutos 
da época. Observe as crianças e deixe-as manipular os alimentos. 
Em seguida, converse com elas sobre a origem desses alimentos, 
cor, forma, tamanho e textura. Parta os frutos e deixe-as ver o que 
existe por dentro.
Faça o registo da conversa e acrescente ao ficheiro de imagens e 
palavras com os alimentos.

Conte e explore a história A aranha e eu.
Leve frutos da época para a sala. Faça observação enquanto deixa 
as crianças explorar os frutos.
Converse com as crianças sobre os frutos, qual a sua cor, tamanho 
e textura.
Faça o registo da conversa e construa um ficheiro de imagens e 
palavras com os frutos.

Sugestão bibliográfica
Alonso, Frank & Vicente, Manuel. 2009. A aranha e eu. Editora Kalandraka. 
Matosinhos.
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Objetivos

Área de formação 
pessoal e social

•	Saber escutar os outros
•	Saber esperar pela sua 

vez de falar

Área de expressão e 
comunicação

Linguagem oral
•	Desenvolver o gosto pela 

leitura e pelos livros
•	Ser capaz de dialogar

Expressão musical
•	Despertar o gosto pela 

música 
•	Estimular a audição

Expressão plástica
•	Desenvolver a criativi-

dade
•	Explorar vários materiais

Área de conhecimento 
do mundo

•	Desenvolver a curiosida-
de natural das crianças
•	Conhecer normas de 

higiene alimentar

Formação pessoal e social

Linguagem oral

Expressão musical

Sugestão
Acrescente ao ficheiro de canções.

Sugestão
Elabore, em conjunto com os pais, um livro de receitas sim-
ples para as crianças. Cada família deve escrever uma receita 
para o livro.

Expressão plástica

Regras do refeitório
Elabore as regras do refeitório. Por exemplo, como utilizar os 
talheres e como sentar à mesa. Pode tirar fotografias às crianças a 
cumprirem as regras corretamente. Faça o registo das regras com 
texto e fotografias e cole no refeitório. 

Quadro das tarefas
Construa um quadro de tarefas em que duas crianças ficam 
encarregues de colocar a mesa para o almoço durante uma 
semana.

Diversão na cozinha
Leve as crianças para o refeitório da creche e confecione salada de 
frutas, pão, bolachas ou bolos. Peça a participação dos pais.

Explore a história Come a sopa, Marta.

Explore a canção O meu pequeno-almoço e Comer bem ou comer 
mal. Faça o registo e ilustre com imagens.

Construa, juntamente com as crianças, um móbil com frutos da 
época, em cartão ou em 3D, para colocar no refeitório.

Conhecimento do mundo

Sugestão bibliográfica
Torrão, Marta. 2006. Come a sopa, Marta!. Editora Bicho do Conto. Bar-
carena.
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Contexto Pedagógico

A ginástica com arcos

A ginástica com arcos permite fazer desafios que têm que 
ser memorizados como, por exemplo, um percurso em que 
a criança tem que passar dentro ou fora do arco, com um pé 
ou com os dois. Permite ainda explorar as posições – dentro 
e fora, do lado esquerdo ou direito, à frente ou atrás do arco. 

Berçário e sala dos 12 aos 24 meses

Objetivos

Área de expressão e 
comunicação

Expressão motora
•	Desenvolver a motricida-

de geral
•	Desenvolver o equilíbrio 

e o domínio corporal

O arco
Segure o arco na vertical para que a criança o possa atravessar. 
Pode colocar um brinquedo do outro lado do arco para a 
incentivar a atravessá-lo.

Sala dos 12 aos 24 meses

Sala dos 24 aos 36 meses

Jogo com arcos
Coloque um arco azul, um verde e outro vermelho no chão e 
forneça uma caixa com bolas de papel azul, verde e vermelho. As 
crianças devem colocar as bolas dentro dos arcos com a mesma 
cor.

Percurso do DVD
Realize o percurso do DVD. Repita noutras sessões e aumente a 
dificuldade.

Percurso com arcos
Peça às crianças que saltem com os pés juntos para dentro e para 
fora do arco. De seguida, peça-lhes para andarem à volta do arco, 
com um pé por fora e outro por dentro.

O caminho
As crianças devem percorrer um caminho contornando os 
obstáculos como, por exemplo, bolas, cadeiras, arcos, blocos e 
paus. Os arcos podem ter funções diferentes – passar por dentro, 
pisar ou contornar.

O incêndio
Distribua arcos coloridos pelo chão da sala. Estes vão representar 
os prédios. Peça às crianças para irem para dentro deles. Quando 
der sinal, as crianças correm à vontade pelo espaço. Desloque-se 
pela sala e retire um arco dizendo «Incêndio no prédio vermelho!». 
As crianças deverão correr para ocupar os prédios disponíveis, 
ficando uma de fora. Repita sucessivamente até haver apenas um 
jogador em campo.
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