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Áreas de conteúdo Objetivos Estratégias/ atividades Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 
Domínio da Linguagem 

Oral e Abordagem à 

Escrita 

-Compreender 

mensagens orais em 

situações diversas de 

comunicação; 

-Desenvolver a 

expressão oral; 

-Interpretar imagens; 

-Reconhecer as 

funcionalidades da 

escrita; 

-Tomar consciência 

gradual sobre 

diferentes segmentos 

orais que constituem 

as palavras; 

-Identificar 

convenções da 

escrita.  

 

-Responder ao que 

lhe é pedido; 

-Comunicar com 

clareza; 

-Comunicar para o 

grupo; 

-Identificar imagens; 

-Descrever uma 

imagem; 

-Saber para que 

serve a escrita; 

-Reconhecer a letra 

A, como uma vogal; 

-Reconhecer a letra 

E, como uma vogal; 

-Reconhecer a letra 

I, como uma vogal; 

-Reconhecer a letra 

O, como uma vogal; 

 

 O comboio das vogais 

A curiosidades pelas letras e pela escrita 

faz-se sentir e há necessidade de responder 

a essa curiosidade. Assim, iremos fazer um 

jogo intitulado “Comboio das vogais”. 

Trata-se, como sugere o título, de um 

comboio, com 5 carruagens 

correspondentes às 5 vogais.  

Para jogá-lo, as crianças deverão estar 

sentadas em roda.  Antes de iniciar o jogo, 

será feito um diálogo sobre as vogais. Que 

vogais conhecem? Quantas vogais são? 

Conhecem alguma palavra que comece 

Crianças; 

Educadora; 

Ajudante da 

ação 

educativa; 

Estagiária. 

-Caixa de 

sapatos 

decorada; 

-Imagens 

coloridas 

diversas; 

-Comboio 

das vogais.  

 



-Reconhecer a letra 

U, como uma vogal; 

-Identificar palavras 

que começam com a 

mesma letra; 

-Reconhecer o 

sentido direcional da 

escrita; 

-Estabelecer relação 

entre a escrita e a 

mensagem oral. 

pela vogal A?  Conhecem alguma palavra 

que comece pela vogal E?  Conhecem 

alguma palavra que comece pela vogal I? 

Conhecem alguma palavra que comece 

pela vogal O? Conhecem alguma palavra 

que comece pela vogal U?      

Seguidamente será mostrado o comboio das 

vogais e serão explorados os materiais com 

que foi feito, os elementos decorativos e as 

vogais presentes em cada carruagem. Cada 

carruagem para além de ter a vogal 

identificada, tem também uma imagem de 

um animal ou objeto cujo nome começa 

pela vogal em questão. 

Depois de explorado, o comboio será 

exposto no centro da roda. De seguida, será 

mostrada a caixa surpresa, toda decorada, 

com uma abertura pequena, onde cada 

criança deverá colocar a mão e retirar uma 

imagem. Pretende-se que a criança retire 

uma imagem, identifique o que está lá 

representado, indicando o nome e qual a 

vogal pela qual começa esse nome.  

As imagens selecionadas são do 

conhecimento comum para que as crianças 

Domínio da Matemática -Desenvolver o 

sentido de número; 

-Desenvolver a 

capacidade de 

comparar grandezas; 

-Mostrar gosto pela 

matemática. 

-Identificar 

quantidades 

recorrendo a 

contagens; 

-Usar corretamente 

os termos “mais do 

que” e “menos do 

que” na comparação 

de quantidades; 

-Demonstrar 

satisfação quando 

realiza tarefas 

matemáticas. 
 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

-Promover a 

socialização; 

-Desenvolver a 

autonomia; 
-Cumprir regras. 

-Demonstrar 

comportamentos de 

apoio e entreajuda, 

por iniciativa própria 

ou quando 

solicitado; 

-Interagir com os 

colegas; 



-Realizar as tarefas 

autonomamente; 

-Falar na sua vez; 

-Respeitar os 

colegas e os adultos. 

consigam identificar. No caso de alguma 

criança não identificar a imagem ser-lhe-ão 

dadas pistas, pela estagiária, e/ou sugerida 

uma criança para ajudar.  

Depois de todas as imagens distribuídas 

pelas diferentes carruagens serão 

trabalhadas algumas noções matemáticas. 

Quantas imagens tem a vogal A? Quantas 

imagens tem a vogal E? Quantas imagens 

tem a vogal I? Quantas imagens tem a vogal 

O? Quantas imagens tem a vogal U? Qual 

vogal tem mais imagens? Qual vogal tem 

menos imagens? Há alguma vogal que 

tenha o mesmo número de imagens? 

Quantas imagens existem no total? 

Algumas das imagens representam animais, 

que são o tema do projeto pedagógico. 

Deste modo, será dado enfase a estas 

imagens, identificando não só os seus 

nomes, mas também onde vivem, de que se 

alimentam, se são animais domésticos, 

quem já viu ou conviveu com esse animal, 

etc. 

Área de Conhecimento 

do mundo 

-Conhecer o habitat 

de diferentes 

animais; 

-Distinguir animais 

domésticos de 

animais selvagens; 

-Reconhecer 

animais. 

-Distinguir um 

animal aquático, 

terrestre e aéreo;  

-Reconhecer animais 

domésticos; 

-Reconhecer animais 

selvagens; 

-Nomear o nome de 

alguns animais. 

 


