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#AprenderEmCasa2 

 

Nesta fase de distanciamento social, que nos impede de estarmos juntos, o Departamento 
da Educação Pré-escolar elaborou o plano “#AprenderEmCasa2” que ficará disponível 
semanalmente para as crianças e famílias, na página do Agrupamento de Escolas de Anadia. 
Este plano contempla um conjunto de sugestões de atividades que se destinam a ocupar 
formativamente as crianças, contribuindo para a promoção de competências. A sua 
elaboração foi pensada, procurando salvaguardar a especificidade de cada família no que se 
refere a condições, recursos e apoios de que pode dispor. Pretende ser abrangente de forma 
a ajustar-se às diferentes faixas etárias (3 – 6 anos), devendo o grau de dificuldade de cada 
tarefa ser ajustado à idade/competências de cada criança. As sugestões que se apresentam 
não têm um caráter obrigatório, contudo o Departamento propõe-se compilar os trabalhos 
realizados (fotos, vídeos…) e posteriormente partilhá-los com as respetivas educadoras, para 
mostra futura.  

 

Proposta de Atividades para a semana de 15 a 19 de fevereiro de 2021 

 

 Atividades 
(Sugestão de exploração) 

Áreas de 
Conteúdo 

segundo as 
OCEPE 

 

Formação 
Pessoal e 

Social,  
 

Expressão e 
Comunicação  

 
e 

Conhecimento 
do Mundo 

 

● Visualizar a história:" O Carnaval na floresta” ". (anexo história)               

     - Explorar a história (conteúdos, ilustração). 

● Poema “CARNAVAL”, com sugestões de leitura e de exploração 

do tema incluídas no anexo. (anexo 1) 

● Copiar a palavra CARNAVAL, preencher os quadros, de acordo 

com as indicações. (anexo 2)  

● Escutar, aprender e dançar a seguinte canção:                                             

            https://youtu.be/8rLrwFGY2zE                    

● Labirinto: encontrar o caminho para o Circo. (anexo 3)                                                                                        

● Construir o puzzle do palhaço. (anexo 4)                                                

●  Fazer uma máscara. (anexo 5)  

● Assistir e participar numa aula de ginástica para crianças, do 

Ginásio Clube Português 

            https://www.youtube.com/watch?v=G0s1K3vWhUc 

about:blank
about:blank
https://youtu.be/8rLrwFGY2zE


Ministério da Educação 

 

Rua Almas das Domingas, n.º 4 – 3780–299 ANADIA - Geral 231 519 050 Fax 231 519 059    Email: direccao@aeanadia.pt 

 

about:blank
about:blank

