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  Jogos de exploração do corpo, da voz e do espaço 

– Movimentar-se, em grupo,  de forma livre e pessoal. 
 
– Aliar a emissão sonora a gestos/movimentos. 
 

Jogos dramáticos com linguagem verbal, não verbal e gestual 

– Explorar o espaço circundante e diferentes formas de se deslocar, de 
acordo com as etapas do seu crescimento. 
 
– Deslocar-se em coordenação com um grupo. 
 
– Explorar diferentes posturas (baixa, média, alta). 
 
– Explorar diferentes formas de se deslocar. 
 
– Recitar uma lengalenga em interação com o outro. 
 
– Mimar uma lengalenga. 
 

–  Experimentar sons vocais. 

– Utilizar diferentes maneiras de produzir sons com a voz. 

– Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto: lendo, recitando. 

– Improvisar individualmente atitudes, gestos e movimentos a partir de um 
objeto imaginado. 
 
– Improvisar individualmente atitudes, gestos e movimentos a partir de um 
tema. 
 

– Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos ligados a uma 
ação precisa, em interação com o outro. 
 
– Utilizar espontaneamente atitudes, gestos e movimentos. 
 
– Improvisar individualmente atitudes, gestos e movimentos a partir de um 
tema. 
 
– Improvisar um diálogo ou uma pequena história em pequeno grupo. 
 
– Improvisar sons, atitudes, gestos e movimentos, constituindo sequências de 
ações – situações recriadas ou imaginadas a partir de uma ação ou 

personagem. 
 

Autonomia 

Responsabilidade 

Participação 

Espírito crítico 

Relação c/ os outros 

Desenvolvimento do 

conhecimento de si próprio 

Desenvolvimento da 

criatividade, do pensamento 

crítico e analítico 

Maximização da autonomia 

Comunicação de ideias e 

conhecimentos 

Desenvolvimento do espírito 

de entreajuda 

Responsabilização pelo 

cumprimento de tarefas 

Observação direta  
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Jogos de exploração do corpo e da voz 

 

– Aliar a emissão sonora a gestos/movimentos. 
 
– Movimentar-se de forma livre e pessoal em pares. 
 
– Imitar explorando o corpo e a voz. 
 
– Improvisar individualmente atitudes, gestos e movimentos a partir de um 
tema 
 
– Explorar o espaço e o corpo de acordo com uma situação imaginada. 
 
– Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, constituindo 
sequências de ações – situações recriadas ou imaginadas a partir de uma 

ação. 
 
– Reproduzir movimentos em espelho. 
 
– Reagir espontaneamente, por gestos e movimentos, a sons, atitudes e 
gestos. 
 
– Movimentar-se de forma livre e pessoal aos pares. 
 
– Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos ligados a uma 
ação precisa, em interação com o outro. 
 
 
 

Jogos dramáticos com linguagem verbal, não verbal e gestual 

 

– Experimentar maneiras diferentes de produzir sons. 
 
– Improvisar individualmente atitudes, gestos e movimentos a partir de um 
objeto imaginado. 
 
– Improvisar situações usando diferentes tipos de máscaras. 
– Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto: lendo, recitando. 
– Participar na elaboração oral de uma história. 
 
– Utilizar objetos atribuindo-lhes características imaginadas em situações de 

interação. 

– Improvisar situações e diálogos a partir de um tema. 
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 Jogos dramáticos com linguagem verbal e gestual 

– Improvisar um diálogo ou uma pequena história a dois. 

–  Participar na elaboração oral de uma história. 

 

Linguagem não verbal 

– Improvisar um diálogo ou uma pequena história em pequeno grupo. 

– Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, constituindo 
sequências de ações – situações recriadas ou imaginadas a partir  de ações 
ou personagens. 
 
–Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos ligados a uma 

ação precisa, em interação com o outro.  

– Reagir espontaneamente por gestos/movimentos a: sons, palavras, 

ilustrações, atitudes e gestos. 

 
 

Jogos de exploração da voz e de objetos 

– Reproduzir sons do meio ambiente. 

– Improvisar individualmente atitudes, gestos e movimentos a partir de 

diferentes estímulos: sonoros ou verbais um objeto real ou imaginado, um 

tema. 

–Explorar as qualidades físicas dos objetos. 
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