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Área 

curricular  

Conteúdos Objetivos Estratégias/ atividades Recursos Avaliação 

Gerais Específicos 
Português – 

Iniciação à 

Educação 

Literária 

Audição, 

compreensão e 

reconto da história 

O coelhinho 

branco, de 

António Torrado 

(PNL). 

-Ler textos 

literários; 

-Compreender o 

essencial dos textos 

escutados e lidos; 

-Ler para apreciar 

textos literários.  

 

-Ouvir ler;  

-Ler obras de literatura para 

a infância e textos de 

tradição popular;  

-Antecipar conteúdos com 

base nas ilustrações e no 

título;  

-Recontar uma história 

ouvida;  

-Exprimir sentimentos e 

emoções provocados pela 

leitura de textos. 

 

Apresentação do teatro de 

fantoches: “O Coelhinho 

Branco” de António Torrado. 

 

Num primeiro momento, as 

estagiárias utilizam o biombo 

(criado para contar histórias) 

para expor algumas pistas sobre 

a história que vão dramatizar. 

Estas pistas são: retratos do autor 

(caricatura e fotografia real), 

nome do autor e nome da 

história. Após recolher as 

opiniões dos alunos, as 

estagiárias utilizam o biombo e 

um conjunto de fantoches de 

mão, para contar a história do 

coelhinho branco. 

Humanos 

 

Professora; 

Alunos;  

Estagiárias.  

 

Materiais:  

Biombo; 

Fantoches; 

História “O 

coelhinho 

Branco” de 

António 

Torrado. 

ficha de 

trabalho; 

quadro 

interativo 

Avaliação 

formativa 

 

- Do processo: 

observação 

não 

instrumentada. 

 

-Dos 

resultados: 

Reconto e 

ilustração da 

história. 

Ficha de 

trabalho 

(números até 

30) 

 

Expressões 

Artísticas – 

Expressão 

dramática 

Teatro de 

fantoches.  

 

 -Mobilizar a voz (altura, 

ritmo, intensidade);  

-Mobilizar o corpo (postura, 

gestos, expressões faciais) 

para caraterizar personagens 

e ambiências;  

-Exprimir opiniões 

pessoais;  



-Estabelecer relação entre 

acontecimentos da vida real 

e as situações dramáticas 

desenvolvidas em aula;  

-Construir personagens, em 

situações distintas e com 

diferentes finalidades. 

 

Exploração dos materiais 

 

Os fantoches circulam pelos 

alunos, de modo a que estes 

possam perceber com que 

materiais foram feitos e o modo 

como devem ser manipulados. 

 

Reconto criativo da história 

por parte dos alunos. 

 

A pares, os alunos devem dirigir-

se ao cenário (biombo), escolher 

duas personagens e representar 

algum momento da história, ou 

criar alguma situação entre as 

personagens selecionadas. 

 

Registo, através da ilustração, 

das personagens da história.   

 

Após a exploração dos fantoches, 

as crianças já possuem uma 

imagem mais concreta das 

personagens e devem, portanto, 

representá-las, graficamente, no 

caderno. 

 

 

Expressões 

Artísticas – 

Expressão 

plástica 

Atividades 

gráficas sugeridas.  

Desenho. 

Pintura 

-Explorar 

livremente os meios 

de expressão 

gráfica e plástica; 

-Despertar a 

imaginação e a 

criatividade, 

possibilitando o 

desenvolvimento da 

destreza manual. 

-Manifestar capacidades 

expressivas e criativas nas 

suas produções plásticas, 

evidenciando os 

conhecimentos e técnicas 

adquiridos;  

-Apreciar os seus trabalhos 

e dos seus colegas, 

mobilizando diferentes 

critérios de argumentação. 

 

Matemática 

– Números e 

Operações 

Números naturais;  

Adição;  

Subtração;  

Resolução de 

problemas;  

Raciocínio 

matemático;  

Sistema de 

numeração 

decimal. 

-Contar até 30; 

-Descodificar o 

sistema de 

numeração decimal; 

-Adicionar números 

naturais; 

-Subtrair números 

decimais; 

-Resolver 

problemas.  

 

-Saber de memória a 

sequência dos nomes dos 

números naturais até trinta;  

-Utilizar corretamente os 

numerais do sistema 

decimal para representar os 

números naturais até 30;  

-Contar até trinta objetos;  

Reconhecer que o resultado 

final da contagem não 

depende da ordem 

escolhida; 

-Designar trinta unidades 

por três dezenas;  



-Reconhecer que na 

representação «30» o 

algarismo «3» 

se encontra numa nova 

posição marcada pela 

colocação do «0»; 

-Representar qualquer 

número natural até 30, 

identificando o valor 

posicional dos algarismos  

que o compõem;  

-Comparar números 

naturais até 30 tirando 

partido do valor posicional 

dos algarismos;  

-Utilizar corretamente os 

símbolos «<» e «>»;  

-Efetuar adições 

envolvendo números 

naturais até 30, por 

manipulação de objetos ou 

recorrendo a  

desenhos e esquemas;  

-Utilizar corretamente os 

símbolos «+» e «=» e os 

termos «parcela» e «soma»; 

-Adicionar fluentemente 

dois números de um 

algarismo; 

-Efetuar subtrações 

envolvendo números 

naturais até 30 por 

Realização de uma ficha 

matemática alusiva à história 

de António Torrado. 

 

As estagiárias elaboraram uma 

ficha de matemática tendo em 

conta as personagens e a história 

ouvida anteriormente. Aos 

alunos será entregue um 

exemplar e, seguidamente, de 

forma aleatória, os alunos irão ler 

as questões e depois de todas as 

perguntas serem esclarecidas 

devem realizar a ficha de 

trabalho.  

 

Correção coletiva da ficha. 

 

Após os alunos terem terminado 

a ficha de trabalho, esta será 

corrigida de forma coletiva. Os 

alunos serão chamados ao quadro 

interativo, onde a ficha de 

trabalho se encontra projetada, e 

responder às questões. Os 

restantes devem comparar as 

suas respostas com a correção.  

 



manipulação de objetos ou 

recorrendo  

a desenhos e esquemas;  

-Resolver problemas de um 

passo envolvendo situações 

de juntar ou acrescentar;  

-Resolver problemas de um 

passo envolvendo situações 

de retirar, comparar ou 

completar. 

 

 


