
OFICINA: “DO LIVRO E DO JOGO PARA O MUNDO” 
 

Disciplina: Oferta Complementar 

 

 1.º, 2.º, 3.º e 
4.º Ano 

 

Domínios 

  

Unidades temáticas/Conteúdos 

Aprendizagens Essenciais 

(Conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ações Estratégicas de Ensino 

(Orientadas para o Perfil dos Alunos à saída da 
escolaridade obrigatória) 

Áreas de 
competências 

a desenvolver 

Períodos 
letivos 

 

 

Ler para apreciar textos literários. 

 

 

 

 

 

 

 

Jogar para facilitar o 
desenvolvimento da dimensão 
afetiva, social, cognitiva e motora 

 

 

• Formar alunos leitores com gosto pela leitura; 

• Promover o prazer e o gosto pela leitura; 

• Facilitar o acesso à leitura e ao conhecimento; 

• Melhorar os hábitos de leitura; 

• Desenvolver a formação leitora; 

 

 

 

 

• Utilizar o jogo como facilitador do desenvolvimento da 

dimensão da afetiva, social, motora e cognitiva; 

• Desenvolver e implementar um projeto de construção de 

jogo, 

•  Participar de forma ativa na elaboração e confeção de 

jogos. 

Promover estratégias que envolvam:   
§ Leituras de obras integrais na aula;  

§ Partilha de leituras e livros;  

§ Dinamização da leitura com recurso a 

dramatizações, teatro, fantoches, etc.; 

Escuta ativa de:  

§  textos de tradição popular; 

§  leitura de narrativas e de poemas; 

§ dramatizar, recitar, recontar, recriar, 

ilustrar. 

 

 

§ Construir jogos diversificados de acordo 

com os interesses dos alunos; 

§ Elaborar as regras dos jogos; 

§ Experimentar múltiplas situações que 
desenvolvam o gosto pelo jogo lúdico; 

 

 

 

 

 

 

A, B, C, D, E, F 
H,  J 

 

 

 

Ao longo 
do ano 



 

 

 

. 
 

• Promover o trabalho em grupo; 

• Pesquisar sobre a confeção, materiais e regras de jogos; 

• Contribuir para o desenvolvimento da criança, onde as 

interações sociais se dirigem para uma aprendizagem 

enriquecedora; 

• Regular comportamentos a partir das regras, bem como 

a concentração no decurso do jogo; 

• Contribuir para o desenvolvimento da criança ao nível do 

desenvolvimento da função simbólica e da representação 

mental; 

• Utilizar jogos como fator de interesse para os alunos; 

• Desenvolver a criatividade, do senso crítico, a 

participação, a competição “sadia” e a observação;  

• Desenvolver habilidades.  

§  Tomar consciência de que o jogo é um 
meio de diversão, conhecimento e 
colaboração;  

§ Desenvolver o sentido de respeito pelo 
adversário - Saber perder e vencer; 

§ Cumprir as regras e o objetivo do jogo, 
em cooperação com os companheiros; 

§  Experimentar múltiplas situações que 
desenvolvam o gosto pelo jogo lúdico; 

§  Fazer campeonatos de turma e de 

escola. 

§  Resolver problemas em situações de 

jogo; 

§ Explorar materiais; 

§ Explorar o espaço, ritmos, música, 

relações interpessoais, etc. 

§  Apreciar os seus desempenhos; 

 

 

Áreas de competências elencadas no “Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória”:  

 

(A) Linguagens e textos (F) Desenvolvimento pessoal e autonomia 
(B) Informação e comunicação (G) Bem-estar, saúde e ambiente 
(C) Raciocínio e resolução de problemas (H) Sensibilidade estética e artística 
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo (I) Saber científico, técnico e tecnológico 
(E) Relacionamento interpessoal (J) Consciência e domínio do corpo. 

 
 
 



Sugestão de leituras 
Livros do baú 
Livros do Plano Nacional de leitura 
Acervo da escola 
Lengalengas, trava línguas, histórias tradicionais lendas de tradição oral 
Livros dos alunos 
 

 
  

Sugestão de jogos 
Jogos tradicionais: corrida de andas, corrida de sacos, jogo da vara, etc. 
Jogos de tabuleiro: damas, galo, puzzles, ludo 
Jogos de matemática - ouri, semáforo, rastros, dominós, torre de hanoi 
Jogos de estudo do meio – lotos, jogo da memória, labirinto 
Jogos de português – Scrabble, jogo de caça palavras, jogo da forca, dominós de provérbios, palavras cruzadas 
Jogos de expressões – jogo de memória, Dominós, origami 
Jogos de Educação Física - bowlingue 
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Parâmetros de avaliação (2) Descritores de desempenho (2) Instrumentos de Avaliação (3) 

 
 
 
- Participação ativa, autonomia e iniciativa 
(realização autónoma de tarefas; participação organizada e 
adequada; pensamento crítico e criativo) 
 
- Atitudes e comportamentos adequados em contexto 
escolar   
(cumprimento de regras; atenção e concentração nas aulas;  
relacionamento interpessoal; cooperação) 

O aluno deve ser capaz de: 

• Apresentar de propostas de intervenção 
oportunas e adequadas; 

• Manifestar interesse pelo trabalho proposto; 

• Cooperar nas atividades 

• Contribuir para a dinâmica no grupo; 

• Cumprir as tarefas que se propôs realizar; 

• Revelar espírito crítico, revendo as suas 
opiniões e apreciações. 

 

 

 

- Observação direta, 
acompanhada do 
preenchimento das respetivas 
grelhas de observação; 

- Portfólio; 

 

 

  

 


