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Introdução  

As crianças em idade pré-escolar necessitam da atenção e cuidados dos adultos para se sentirem seguras e tranquilas. 

É muito importante que os pais/encarregados de educação assegurem rotinas diárias às crianças que, além de contribuir para o seu bem-estar, criam 

oportunidades de aprendizagem, dando assim continuidade às aprendizagens realizadas no jardim de infância. Tanto quanto possível, mantenha as 

rotinas e os horários habituais ou ajude a criar novas rotinas no novo ambiente, incluindo momentos de aprendizagem e tempo para brincar e relaxar 

em segurança. 

Brincar é uma atividade natural e espontânea da criança. Ao brincar as crianças estão a aprender, por isso é importante que sejam proporcionadas 

experiências interessantes e desafiadoras em que a criança brinca umas vezes sozinha, outras em conjunto com a família ou com outras crianças. A 

imaginação e a criatividade devem ter muito espaço na brincadeira e, por isso, os adultos não se devem sobrepor, mas “entrar” na brincadeira da 

criança. 

Diariamente, preveja, na rotina, atividades e experiências variadas, algumas delas integradas no quotidiano familiar, em que a criança possa ser 

participante ativa. Se tiver espaço exterior, aproveite ao máximo as experiências em contacto com a natureza. 

As propostas aqui apresentadas pretendem constituir-se como um recurso de apoio aos pais/encarregados de educação, não pretendendo substituir 

outras que queiram fazer com o educando. São exemplo de uma rotina semanal que pretende ajudar as famílias a organizar os dias com os seus filhos 

em casa, neste contexto especial em que muitas vezes terão, ainda, necessidade de a conciliar com o teletrabalho.  

(texto retirado do modelo de planificação disciplinar “Apoio às Escolas” da DGE) 

 

 Perto ou longe, a Educação é um direito! 
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Educação Pré-escolar | Atividades semanais planificadas de acordo com as OCEPE 

Perto ou longe, a Educação é um direito!  

Semana de 25 a 29  de maio 

Formação Pessoal e Social  

Incentivar a criança a fazer  

sozinha a sua higiene pessoal 

Formação Pessoal e Social 

Deixar que a criança se vista 

sozinha  

Formação Pessoal e Social 

Colaborar com a família na 

preparação do pequeno 

almoço 

Formação Pessoal e Social 

Motivar a criança para tomar o 

pequeno almoço em família 

Formação Pessoal e Social 

Ajudar a família na arrumação 

da casa 

 

Atividade proposta pela 
educadora na  
Área de Expressão e 
Comunicação  
- Domínio da Linguagem Oral e 
Abordagem à Escrita 
“Hora do conto” 
 

Atividade proposta pela 

educadora na 

Área de Conhecimento do 

Mundo  

- Conhecimento do Mundo 

Natural         

Atividade proposta pela 

educadora na 

 Área de Expressão e 

Comunicação  

-Domínio da Educação 

Artística -  Jogo 

dramático/teatro 

 

Atividade proposta pela 

educadora na 

 Área de Expressão e 

Comunicação  

-Domínio das Artes Visuais 

 

Atividade proposta pela 

educadora na 

 Área de Expressão e 

Comunicação 

Domínio da Educação Artística 

- Música 

- Dança 

 

 

Formação Pessoal e Social 

Arrumar os materiais sempre 

que terminar uma atividade. 

Formação Pessoal e Social 

Prestar apoio à família na 

preparação  das  refeições  

Formação Pessoal e Social 

Ajudar a família  a pôr/levantar 

a mesa   

Formação Pessoal e Social 

Ajudar a família na limpeza da 

casa ( limpar o pó…) 

Formação Pessoal e Social 

Arrumar os brinquedos com os 

pais ou os irmãos 

OCEPE - Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar 

Informações Adicionais - Embora as atividades sejam sugestões, propõe-se que tentem manter a rotina enviada. Caso não seja possível, podem realizar a atividade diária 

proposta pela educadora conforme a disponibilidade do pai ou da mãe.  Poderão contactar a educadora dentro do horário letivo ou noutro que considerem mais 

conveniente desde que, previamente, combinem com a educadora. No resto do dia, dar primazia ao brincar, à sesta e/ou relaxamento.   

Contacte regularmente com as educadoras solicitando apoio e esclarecimentos nesta tarefa de continuar a educação das nossas crianças. 
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