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Área 

curricular  

Conteúdos Objetivos Estratégias/ atividades Recursos Avaliação 

Gerais Específicos 
Estudo do 

Meio 

Os seres vivos do 

seu ambiente- a 

girafa.  

À descoberta do 

mundo natural. 

 

-Identificar 

elementos básicos 

do Meio Físico 

envolvente (relevo, 

rios, fauna, flora, 

tempo 

atmosférico… etc.); 

-Desenvolver e 

estruturar noções de 

espaço e de tempo e 

identificar alguns 

elementos relativos 

à História e à 

Geografia de 

Portugal. 

 

-Reconhecer manifestações 

da vida animal;  

-Reconhecer a girafa como 

um animal selvagem;  

-Reconhecer a girafa como 

um animal herbívoro;  

-Reconhecer a girafa como 

o animal mais alto;  

-Reconhecer alguns 

cuidados a ter com os 

animais;  
-Manipular o globo 

terrestre e identificar o 

continente europeu; 

-Manipular o globo 

terrestre e identificar o 

continente africano. 

Introdução da Palavra Girafa, 

através de uma pequena 

história sobre “A girafa 

Rafa”, da autoria das 

estagiárias.  

Foi criada, pelas estagiárias, 

uma pequena história sobre a 

girafa Rafa e algumas 

caraterísticas deste animal. Para 

a representação da personagem, 

foi construída uma máscara, 

feita com arame e jornal.  

 

Leitura da história por parte 

dos alunos.  

A estagiária lê, com 

expressividade, a história da 

Girafa Rafa. De seguida, explora 

com os alunos as ideias-chave 
da história. A titulo de 

Humanos 

 

Professora; 

Alunos;  

Estagiárias.  

 

Materiais  

Máscara de 

girafa; 

História da 

girafa Rafa 

da autoria 

das 

estagiárias; 

Música da 

girafa Rafa, 

adaptada da 

música 

Avaliação 

formativa 

 

- Do processo: 

observação 

não 

instrumentada. 

 

- Dos 

resultados: 

 

-Os alunos 

leem o texto 

com fluência.  

-Ficha de 

trabalho- 

desafios à 

medida. 

Português – 

Oralidade 

Princípio de 

cortesia;  

-Respeitar regras da 

interação 

discursiva; 

-Cumprir instruções;  

-Respeitar o princípio da 

cortesia;  



Articulação, 

entoação e ritmo;  

Instrução, 

resposta, pergunta 

e pedido;  

Expressão de 

ideias e de 

sentimentos. 

Produzir um 

discurso oral com 

correção. 

-Falar de forma audível;  

-Articular palavras 

corretamente;  

-Formular perguntas e 

pedidos;  

-Usar vocabulário 

adequado ao tema e à 

situação. 

curiosidade, a estagiária partilha 

com os alunos várias 

curiosidades sobre as girafas. 
 

Apresentação de uma música 

sobre a girafa Rafa, escrita 

pelas estagiárias, através do 

instrumental da música Waka 

Waka da Shakira. 

Tendo por base o instrumental 

da música Waka Waka da 

Shakira, as estagiárias adaptam 

a história que criaram, 

apresentam a música á turma.   

 A estagiária coloca a máscara 

da girafa e apresenta, para além 

da música, uma coreografia.  

 

Coreografia e canto da música 

por parte dos alunos.  

Depois da estagiária ter 

apresentado a música e a 

coreografia aos alunos, estes são 

convidados a levantar-se e a 

cantar e dançar a música.  
 

Divisão silábica da palavra 

Girafa e colagem desta no 

caderno; 

A estagiária distribui pelos 

alunos, uma tira de papel com a 

palavra GIRAFA. Os alunos 

waka waka 

da Shakira; 

Tiras de 

papel com a 

palavra 

girafa; 

Imagem de 

uma girafa 

desenhada 

em 

cartolina; 

Carimbos 

castanhos e 

laranja; 

Lápis; 

Lã / cordel; 

Palmo; 

Pé;  

Ficha de 

trabalho. 

Português – 

Leitura e 

escrita 

Consciência 

silábica.  

As sílabas 

CV.CV.CV  

– gi.ra.fa.  

Sensibilidade 

fonológica.  

Consciência 

fonémica.  

Maiúscula 

manuscrita F.  

O dígrafo fV.  

Trissílabos.  

Alargamento e 

adequação de 

vocabulário.  

Quadros silábicos. 

-Desenvolver a 

consciência 

fonológica; 

-Operar com 

fonemas; 

-Conhecer o 

alfabeto e os 

grafemas; 

-Ler textos 

diversos;  

-Apropriar‐se de 

novos vocábulos;  

-Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia. 

-Discriminar pares 

mínimos;  

-Contar o número de sílabas 

numa palavra de 2, 3 ou 4 

sílabas;  

-Repetir uma sílaba CV 

(consoante – vogal) ou 

CVC (consoante – vogal – 

consoante) - gi.ra.fa;  

pronunciada pelo professor;  

-Fazer corresponder as 

formas minúscula e 

maiúscula da letra F;  

-Ler pequenos textos 

narrativos;  

-Reconhecer o significado 

de novas palavras;  

-Escrever corretamente os 

grafemas que dependem do 

contexto em que se 

encontram. 
Expressões 

Artísticas – 

Expressão 

musical 

Desenvolvimento 

auditivo.  

Melodia.  

Ritmo.  

-Desenvolver a voz, 

corpo e 

instrumentos a 

-Experimentar sons vocais, 

de forma a conhecer as 

potencialidades da voz 

como instrumento musical;  



Representação do 

som.  

Letra. 

partir de jogos de 

exploração. 

-Cantar, a solo e em grupo, 

canções com características 

musicais e culturais 

diversificadas. 

deverão pintar a tira de papel e 

depois, dividir a palavra 

GIRAFA em sílabas. (através do 

recorte).  Depois de pintada e 

dividida, a palavra deverá ser 

colada no caderno diário. Os 

alunos, devem ainda, escrever 

ao lado, a palavra GIRAFA, 

várias vezes, para treinar a 

caligrafia e a forma de escrita da 

palavra. 

 

Representação de uma Girafa, 

no caderno diário.  

Será entregue uma girafa 

desenhada em cartolina amarela, 

a cada aluno. Estes deverão 

colar a imagem e, com 

carimbos, utilizar a sua 

impressão digital, para fazer as 

manchas na girafa. A escolha 

desta técnica deve-se ao facto de 

as manchas serem todas 

diferentes de girafa para girafa, 

funcionando como as nossas 

impressões digitais.  

 

Atividade “Encontra uma 

palavra e partilha”.  

Na máscara da girafa, junto ás 

manchas foram escritas muitas 

palavras com as sílabas fa, fe, fi, 

fo e fu.  Cada aluno, à vez, irá 

Expressões 

Artísticas – 

Dança 

Ritmo.  

Movimento. 

Coordenação. 

-Combinar 

deslocamentos, 

movimentos não 

locomotores e 

equilíbrios. 

-Distinguir diferentes 

possibilidades de 

movimentação do corpo;  

-Adequar movimentos do 

corpo com estruturas 

rítmicas. 

 

Expressões 

Artísticas – 

Expressão 

plástica 

Colagem. 

Carimbagem. 

-Desenvolver 

capacidades 

expressivas através 

da utilização de 

diferentes materiais 

e técnicas. 

 -Experimentar 

possibilidades expressivas 

dos materiais e das 

diferentes técnicas;  

-Selecionar técnicas e  

materiais ajustando-os à 

intenção expressiva das 

suas representações. 

 

Matemática- 

Geometria e 

medida 

Medida.  

Instrumentos de       

medida não     

convencionais.  

Distâncias e 

comprimentos 

-Medir distâncias e 

comprimento. 

 

-Reconhecer que a medida 

da distância entre dois 

pontos e, portanto, a 

medida do comprimento do  

segmento de reta por eles 

determinado depende da 

unidade de comprimento;  

-Efetuar medições 

referindo a unidade de 

comprimento utilizada;  

-Comparar distâncias e 

comprimentos utilizando as 

respetivas medidas, fixada 

uma mesma unidade  

de comprimento. 

 



Matemática- 

Números e 

operações 

Sistema de 

numeração 

decimal. 

-Descodificar o 

sistema de 

numeração 

decimal. 

-Comparar números 

naturais até 70 tirando 

partido do valor posicional 

dos algarismos;  

-Utilizar  

corretamente os símbolos 

«<» e «>». 

procurar, na máscara da girafa, 

uma palavra. Deverá ler a 

palavra à turma. Será feita no 

quadro uma tabela com fa, fe, fi, 

fo e fu e o aluno deverá escrever 

a palavra que encontrou na 

coluna correspondente.  

 

Cópia da tabela para o 

caderno diário.   

Todos os alunos copiam a tabela 

para o caderno diário. 

 

Diálogo com os alunos sobre 

medições e instrumentos de 

medida não convencionais.  

Ainda como base as girafas e 

tendo em conta as suas 

caraterísticas físicas, a estagiária 

questiona os alunos sobre 

tamanhos, medições e formas de 

medir.  

 

Atividade– “desafios à 

medida”. 

 Esta atividade será feita a pares. 

Serão solicitados vários desafios 

como medir o tampo da mesa 

recorrendo a lápis e à palma da 

mão; medir o comprimento do 

colega utilizando lã e, medir o 

comprimento da sala, através do 

pé.  

  



Registo dos resultados 

obtidos, na ficha de trabalho. 

A estagiária entrega uma ficha 

de trabalho com os desafios 

pedidos, para que os alunos 

possam registar as medições que 

vão fazendo.   

 

Comparação dos resultados. 

A estagiária solicita aos alunos 

que, a pares, comparem os 

resultados que obtiveram.  

 

Discussão dos resultados em 

grande grupo.   

Depois dos resultados serem 

comparados entre pares, vão ser 

comparados e discutidos em 

grande grupo.  

 


