
Planificação da atividade: O Trio fantástico 

Associação 31- Infantário e Lar de Vila Real 

Educadora: Aida dos Santos Carvalho  

Ajudante da Ação Educativa: Maria de Fátima Machado 

Estagiária: Sofia Oliveira Cecílio  

Sala: heterogénea 

Áreas de conteúdo Objetivos Estratégias/ atividades Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 
Domínio da Educação 

Artística - Subdomínio 

do jogo 

dramático/teatro 

-Conhecer diferentes 

formas de 

comunicação; 

-Apreciar 

espetáculos teatrais. 

-Reconhecer o teatro 

como uma forma de 

comunicação; 

-Demonstrar 

interesse pelo teatro; 

-Comentar o 

espetáculo que está a 

assistir. 

 

O trio fantástico 

 

Em cooperação com as minhas colegas, 

iremos fazer um teatro improvisado sobre a 

higiene oral. Este teatro fala da importância 

de lavar bem os dentes e as consequências 

de não o fazer. Fala, ainda, no valor de uma 

alimentação saudável para manter os dentes 

sãos. Nesta peça, a escova e a pasta 

dentífrica unem-se para encontrar um dente 

guloso que gosta pouco de se lavar. As 

estagiárias construíram as “mascaras” para 

representar as personagens e fizeram alguns 

elementos decorativos para colocar no 

ginásio.  

Crianças; 

Educadora; 

Ajudante da 

ação 

educativa; 

Estagiárias 

(3) 

-Ginásio; 

-Fato de 

dente; 

-Fato de 

escova de 

dentes; 

- Fato de 

pasta de 

dentes; 

- Alimentos 

saudáveis e 

não 

saudáveis 

(retirada da 

área da 

casinha); 

Domínio da Educação 

Artística - Subdomínio 

das Artes Visuais 

-Desenvolver a 

motricidade fina. 
-Pegar corretamente 

na tesoura; 

-Recortar pelos 

contornos. 
 

Domínio da Linguagem 

Oral e Abordagem à 

Escrita 

-Desenvolver a 

expressão oral; 

-Usar naturalmente a 

linguagem com 

diferentes propósitos 

e funções.   

-Comunicar com 

clareza; 

-Comunicar para o 

grupo; 

-Usar vocabulário 

adequado; 

-Responder ao que 

lhe é pedido. 



Área de Formação 

Pessoal e Social 

-Desenvolver uma 

atitude de respeito 

para com o adulto; 

-Desenvolver a 

aquisição de regras; 

-Desenvolver o 

silêncio; 

-Desenvolver a 

atenção; 

-Respeitar os 

colegas; 

-Desenvolver a 

autonomia; 

-Desenvolver a 

noção de partilha. 

-Saber ouvir; 

-Respeitar o adulto; 

-Cumprir o que lhe é 

pedido;  

-Permanecer em 

silêncio; 

-Ouvir atentamente 

o adulto;  

-Ouvir atentamente a 

opinião dos colegas; 

-Realizar as tarefas 

autonomamente; 

-Partilhar o material. 

A atividade irá decorrer no ginásio e terá 

como público todas as crianças do pré-

escolar.  

De forma a suscitar a curiosidade, serão 

anteriormente, espalhados pela instituição 

cartazes com fotografias das personagens e 

o anúncio ao espetáculo.  

 

Visita da Enfermeira Vanessa 

 

No âmbito do tema higiene oral, resolvi, em 

conjunto com as minhas colegas, convidar 

uma enfermeira para vir à instituição falar 

sobre o tema. A enfermeira virá contar uma 

história e fazer um jogo alusivo, ensinar 

como se deve lavar os dentes, com que 

frequência e durante quanto tempo e retirar 

dúvidas que as crianças apresentem. 

 A Enfermeira Vanessa trará kits com pasta, 

escova e copo, para todas as crianças, para 

que comecem a lavar os dentes ao fim de 

almoço na instituição.  

Nesta atividade, as crianças das 3 salas não 

serão reunidas ao mesmo tempo no ginásio, 

para que seja mais fácil à Enfermeira 

 - Cartaz 

sobre a 

higiene oral.  

- Folha de 

trabalho; 

- Panfletos de 

publicidade; 

- Tesouras; 

- Colas. 

 

Área do Conhecimento 

do Mundo 

-Reconhecer a 

importância da 

higiene oral; 

-Recorrer a práticas 

promotoras de 

saúde; 

-Desenvolver 

hábitos de higiene 

oral; 

-Adquirir hábitos de 

alimentação 

saudável. 

-Enunciar os 

benefícios de fazer 

uma boa higiene 

oral; 

-Entender porque se 

deve lavar 

frequentemente os 

dentes; 

-Lavar os dentes 

corretamente; 

-Reconhecer que os 

refrigerantes, as 

batatas fritas e as 

guloseimas não 

fazem bem à saúde; 

-Identificar 

alimentos saudáveis; 



-Identificar 

alimentos não 

saudáveis;  

-Reconhecer a 

importância de uma 

alimentação 

saudável. 

apresentar as atividades que traz e 

responder ás duvidas das crianças. Assim, 

irão primeiro as salas dos 3 e 5 anos e, de 

seguida irá a sala heterógena.  

 

Atividade: Os dentes e os alimentos 

 

Para finalizar o tema da higiene oral e como 

atividade de consolidação, será feita a 

atividade: os dentes e os alimentos.  

Para realizar esta atividade, será entregue, a 

cada criança, uma folha A4 com a imagem 

de 2 dentes, um está “feliz” e o outro está 

“triste” e panfletos de publicidade dos 

hipermercados. Pretende-se que as crianças 

recortem imagens de alimentos saudáveis e 

alimentos não saudáveis e que as colem nos 

dentes respetivos.  

A atividade será realizada em grande grupo.  

 

Domínio da matemática - Formar conjuntos; 

- Efetuar contagens; 

-Desenvolver o 

espírito crítico; 

 -Mostrar gosto pela 

matemática. 

-Formar conjuntos 

tendo em conta a 

classificação de 

alimentos saudáveis 

e alimentos não 

saudáveis; 

-Contar o número de 

dentes do colega; 

-Analisar 

criticamente as suas 

respostas; 

-Analisar 

criticamente as 

respostas dos 

colegas; 

-Justificar as suas 

respostas; 

-Demonstrar 

satisfação na 

realização de tarefas 

matemáticas. 

  

 


