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INTRODUÇÃO 

A Lei de Quadro da Educação Pré-Escolar, valida o apoio à família, sempre que haja necessidade. 

As atividades de animação e de apoio à família são da responsabilidade do Município em 

articulação com os Agrupamentos/Estabelecimentos do pré-escolar. 

A supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das atividades de animação e de 

apoio à família são da competência de técnicos especializados com o apoio de um ou mais 

assistente operacional. Esta supervisão é realizada após as cinco horas letivas diárias, no âmbito 

da componente não letiva do estabelecimento.  

 

Este projeto propõe uma série de atividades a desenvolver no âmbito do jardim-de-infância. 

São atividades lúdicas que associam este vetor à aprendizagem e à descoberta ativa de 

ensinamentos. O grupo de crianças constitui-se assim como o instrumento principal da 

aprendizagem. 

Os percursos pedagógicos das atividades aqui descritas podem ter início ou fim conforme o que 

as educadoras decidam orientar, contribuindo ainda para que este tipo de projeto adquire um 

caracter educativo em sala de aula na consolidação de assuntos abordados ou integrar outros 

projetos que estejam a ocorrer no jardim ou mesmo a nível de agrupamento escolar. 

As atividades propostas trabalham fundamentalmente o conceito da Educação alimentar, 

dentre deste tema procura-se operacionalizar um modelo de intervenção de um nutricionista, 

no qual apresente jogos didáticos sobre uma Alimentação Saudável e Alternativas de refeições 

mais saudáveis possibilitando uma alimentação promotora da saúde e competências que 

permitirão maior consolidação e autonomia no processo de tomada de decisão em idades 

posteriores.  

As atividades são apresentadas seguindo uma estrutura comum: objetivos e as fases em que a 

dinâmica se desenvolve. Para cada uma das fases, segue-se uma breve descrição do modo como 

se pode desenvolver. Os jogos necessitam de introduções sólidas por parte do dinamizador que 

encaminhe as crianças nas temáticas que fundamentam a fase lúdica. Utiliza-se também um 

certo número de estratégias que funcionam bem nestas idades: o uso de lenga-lengas, 

dramatizações, assim como diversos faz-de-conta. Em termos de dinamização, será bastante 

importante a presença constante de uma Assistente Operacional como adoção de uma postura 

de suporte. 
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Pretende-se que a incorporação deste tipo de atividades possa aumentar positivamente o 

impacto na rotina diária de alimentação neste grupo de crianças do JI´s do Concelho do Cartaxo, 

incentivando as crianças a entrar em contacto com novos sabores, texturas e “novos alimentos”, 

ao consumo de vegetais e pescado (alimentos de introdução habitualmente difícil), bem como 

sensibilizá-las relativamente ao consumo de guloseimas e outros doces, entre outras temáticas 

relacionadas com a alimentação, assegurando um envolvimento contínuo e efetivo, permitindo 

a criação de sensibilidades e de interesses, em relação à adoção de comportamentos 

promotores de saúde. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

proporcionar atividades diversificadas às crianças com objetivos lúdicos e de fruição de tempo, 

salvaguardando sempre o bem-estar das crianças reforçando essencialmente o processo de 

socialização infantil, exigindo menor estruturação em relação ao estabelecimento da educação 

pré-escolar e havendo a preocupação de articular com o educador, por forma a não repetir 

atividades que são desenvolvidas em tempo curricular. As atividades da componente de apoio 

à família decorrerão, preferencialmente, fora da sala do estabelecimento da educação pré-

escolar. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

a). Desenvolver a educação alimentar em meio escolar;  

b). Promover o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis; 

c). Identificar hábitos alimentares; 

d). Dinamizar atividades de promoção de hábitos alimentares saudáveis; 

c). Refletir sobre as atividades desenvolvidas na Prática de ensino supervisionada; 

d). Potenciar a consciencialização dos responsáveis na Educação da saúde individual e coletiva 

das crianças; 
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PLANO DE ATIVIDADES 

O programa de atividades deste projeto é elaborado pela nutricionista do Serviço de Educação 

e Juventude do Município do Cartaxo em colaboração com o plano de atividades pelas 

educadoras. 

Deverá ocorrer uma avaliação do plano de atividades no final de cada período escolar e caso 

haja necessidade, uma possível restruturação da planificação elaborada.  

No final do ano letivo será elaborado um relatório anual de atividades desenvolvidas ao qual 

serão anexadas as avaliações realizadas no final de período. 

No que respeito a calendarização das atividades, as datas/semanas deveram ser definidas em 

reunião no inicio do ano letivo 2017/2018. 

Atividades a desenvolver: 

 

“O MEU PRATO APETITOSO” - 1 

Objetivo Promover o conhecimento sobre os alimentos que compões cada 

refeição do dia. 

Descrição da 

Atividade 

Divide-se as crianças em 4 grupos. A cada grupo será atribuído uma 

refeição do dia e com os alimentos disponíveis terão de montar a 

refeição no prato. 

Material Cartolina, prato plástico, talheres de plástico, revistas, tesouras, 

cola, fita cola, canetas coloridas. 

Data - JI de Vila Chã de Ourique: SETEMBRO* 

-JI de Vale da Pedra: 

-JI de Pontével: 

-JI da Lapa: 

-JI de Vale da Pinta: 

*a definir em reunião 
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“OS BONS E OS VILÕES ” - 2 

Objetivo Dar a conhecer os alimentos saudáveis a introduzir na alimentação. 

Descrição da 

Atividade 

É atribuído a cada criança um alimento para pintar e recortar. A 

criança irá decifrar se coloca na coluna dos alimentos saudáveis ou 

não saudáveis, através de um dialogo entre o dinamizador e a 

criança.  

Material Cartolina, imagens, tesouras, cola, canetas coloridas. 

Data - JI de Vila Chã de Ourique: OUTUBRO* 

-JI de Vale da Pedra: 

-JI de Pontével: 

-JI da Lapa: 

-JI de Vale da Pinta: 

 

 

 

“MAS QUE NABO DE SOPA” - 3 

Objetivo Dotar os crianças de conhecimentos e competências de noções de 

culinária. 

Descrição da 

Atividade 

Iniciar a atividade com uma pequena leitura “O menino que não 

gostava de sopa/Vídeo a história da Maria Castanha. Confeção de 

uma sopa com alimentos. 

Material Livro, Hortaliças 

Data - JI de Vila Chã de Ourique: NOVEMBRO* 

-JI de Vale da Pedra: 

-JI de Pontével: 

-JI da Lapa: 

-JI de Vale da Pinta: 
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“MASTER CHEF JUNIOR ” - 4 

Objetivo Desenvolver nos alunos a preferência pela tarefas da culinária. 

Descrição da 

Atividade 

Divide-se as crianças em grupos atribuindo uma refeição e, cada 

grupo irá cozinhar a sua refeição. 

Material Equipamentos de brincar (Fogão, Loja, alimentos, palamenta)  

Data - JI de Vila Chã de Ourique: DEZEMBRO* 

-JI de Vale da Pedra: 

-JI de Pontével: 

-JI da Lapa: 

-JI de Vale da Pinta: 

 

 

 

 

 

“COOKING GULOSEIMAS SAUDÁVEIS ” - 5 

Objetivo Dotar os crianças de conhecimentos e competências de noções de 

culinária. 

Descrição da 

Atividade 

Confecionar a receita de gomas saudáveis. Dividir o grupo de 

trabalho em dois grupos. 

Material Gelatina, folhas de gelatina, água. 

Data - JI de Vila Chã de Ourique: JANEIRO* 

-JI de Vale da Pedra: 

-JI de Pontével: 

-JI da Lapa: 

-JI de Vale da Pinta: 
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“ATELIER DE CULINÁRIA” - 6 

Objetivo Dotar os crianças de conhecimentos e competências de noções de 

culinária. 

Descrição da 

Atividade 

Elaboração de biscoitos em coração  

Material  

Data - JI de Vila Chã de Ourique: FEVEREIRO* 

-JI de Vale da Pedra: 

-JI de Pontével: 

-JI da Lapa: 

-JI de Vale da Pinta: 

 

 

 

 

 

 

“MÊS DO CORAÇÃO SAUDAVÉL” - 7 

Objetivo Dar a conhecer alimentos que saudáveis ao organismo 

Descrição da 

Atividade 

Desenhar um coração em cartolina e recortar alguns alimentos que 

fazem bem ao coração. 

Material Cartolina, revista, tesoura, cola 

Data - JI de Vila Chã de Ourique: MARÇO* 

-JI de Vale da Pedra: 

-JI de Pontével: 

-JI da Lapa: 

-JI de Vale da Pinta: 
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“A MINHA HORTA BIOLÓGICA” - 8 

Objetivo Incentivar o consumo de produtos hortícolas nas refeições principais 

e reforçar o aspeto didático na educação ambiental. 

Descrição da 

Atividade 

Iniciar a atividade com um conto lúdico (João o pé de feijão). 

Apresentação do processo de crescimento dos vegetais e quais as 

suas utilizações culinárias. 

Material Garrafões, terra, sementes, água 

Data - JI de Vila Chã de Ourique: ABRIL* 

-JI de Vale da Pedra: 

-JI de Pontével: 

-JI da Lapa: 

-JI de Vale da Pinta: 

 

 

 

 

 

“BRINCAR ÀS ESCONDIDAS” - 9 

Objetivo Promover o conhecimento da Roda dos Alimentos e quais os 

diferentes tipos de alimentos que compõe cada grupo da roda dos 

alimentos. 

Descrição da 

Atividade 

Esconder os alimentos no recreio, desenhar a roda dos alimentos e 

completá-la com os alimentos encontrados.  

Material Giz, alimentos em plásticos 

Data - JI de Vila Chã de Ourique: MAIO* 

-JI de Vale da Pedra: 

-JI de Pontével: 

-JI da Lapa: 

-JI de Vale da Pinta: 
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“JOGO SEM FRONTEIRA” - 10 

Objetivo Consolidar o conhecimento da roda dos alimentos através de um 

jogo dinâmico motor. 

Descrição da 

Atividade 

Completar um puzzle da Roda dos Alimentos, no mínimo de tempo 

possível, através da busca das peças num percurso com obstáculos.  

Material Material de desporto para os obstáculos, puzzle da roda dos 

alimentos. 

Data - JI de Vila Chã de Ourique: JUNHO* 

-JI de Vale da Pedra: 

-JI de Pontével: 

-JI da Lapa: 

-JI de Vale da Pinta: 

 

 

 

 

 

 

“COZINHA COM CIÊNCIAS” - 11 

Objetivo Descobrir algumas semelhanças entre um cientista e um cozinheiro. 

Descrição da 

Atividade 

Partir à descoberta das Reações químicas por detrás da confeção 

dos alimentos. 

Material Kit de cozinha com ciências 

Data - JI de Vila Chã de Ourique: JULHO* 

-JI de Vale da Pedra: 

-JI de Pontével: 

-JI da Lapa: 

-JI de Vale da Pinta: 

 


