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O presente documento é uma síntese das Orientações Curriculares 
para a Educação Pré-Escolar especificando e sistematizando o 
enquadramento da Educação Física neste contexto. Serve de 
documento orientador do trabalho a desenvolver ao longo dos anos 
em que as crianças frequentam o Jardim Infantil Popular da Pontinha. 

 

“A educação pré-escolar, tal como está estabelecido na Lei Quadro 
(Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro), destina-se às crianças entre os 3 
anos e a entrada na escolaridade obrigatória, sendo considerada 
como “a primeira etapa da educação básica no processo de educação 
ao longo da vida”. As Orientações Curriculares para a Educação Pré-
Escolar baseiam-se nos objetivos globais pedagógicos definidos pela 
referida Lei e destinam-se a apoiar a construção e gestão do 
currículo no jardim de infância, da responsabilidade de cada 
educador/a, em colaboração com a equipa educativa do 
estabelecimento / agrupamento.  

Apesar de a legislação do sistema educativo (Lei de Bases do 
Sistema Educativo, Lei Quadro da Educação Pré-Escolar) incluir 
apenas a educação pré-escolar a partir dos 3 anos, não abrangendo a 
educação para os 0-3 anos (creche), considera-se, de acordo com a 
Recomendação do Conselho Nacional de Educação, que esta é um 
direito da criança. Assim, importa que haja uma unidade em toda a 
pedagogia para a infância e que o trabalho profissional com crianças 
dos 0 aos 6 anos tenha fundamentos comuns e seja orientado pelos 
mesmos princípios. A organização das Orientações Curriculares para 
a Educação Pré-Escolar contempla três secções: Enquadramento 
Geral, Áreas de Conteúdo e Continuidade Educativa e 
Transições.” 

 

No contexto deste documento, interessa apenas especificar as áreas de 
conteúdo, que remetem para os fundamentos e princípios de toda a educação 
de infância, onde se explicitam as implicações para uma abordagem integrada 
e globalizante de diferentes aspetos:  

“Área de Formação Pessoal e Social – considerada como área transversal 
pois embora tendo conteúdos próprios, se insere em todo o trabalho educativo 
realizado no jardim de infância. Esta área incide no desenvolvimento de 
atitudes, disposições e valores, que permitam às crianças continuar a aprender 
com sucesso e a tornarem-se cidadãos autónomos, conscientes e solidários. 

 Área de Expressão e Comunicação – entendida como área básica, uma vez 
que engloba diferentes formas de linguagem que são indispensáveis para a 



criança interagir com os outros, dar sentido e representar o mundo que a 
rodeia. Sendo a única área que comporta diferentes domínios, é precedida de 
uma introdução que fundamenta a inclusão e articulação desses domínios. 

  – Domínio da Educação Motora – O corpo, que a criança vai 

progressivamente dominando desde o nascimento e de cujas 

potencialidades vai tomando consciência, constitui um meio privilegiado 

de relação com o mundo e o fundamento de todo o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. Constitui uma abordagem específica 

de desenvolvimento de capacidades motoras, em que as crianças terão 

oportunidade de tomar consciência do seu corpo na relação com os 

outros e com diversos espaços e materiais.  

– Domínio da Educação Artística – engloba as possibilidades de a 
criança utilizar diferentes manifestações artísticas para se exprimir, comunicar, 
representar e compreender o mundo. A especificidade de diferentes linguagens 
artísticas corresponde à introdução de subdomínios que incluem artes visuais, 
dramatização, música, dança.  

– Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita – o 
desenvolvimento da linguagem oral é fundamental na educação pré-escolar 
como instrumento de expressão e comunicação que a criança vai 
progressivamente ampliando e dominando nesta etapa do seu processo 
educativo. Importa ainda facilitar a emergência da linguagem escrita, através 
do contacto e uso da leitura e da escrita em situações reais e funcionais 
associadas ao quotidiano da criança.  

– Domínio da Matemática – tendo a matemática um papel essencial na 
estruturação do pensamento, e dada a sua importância para a vida do dia a dia 
e para as aprendizagens futuras, o acesso a esta linguagem é fundamental 
para a criança dar sentido, conhecer e representar o mundo.   

 

Área do Conhecimento do Mundo – é uma área integradora de diferentes 
saberes, onde se procura que a criança adote uma atitude de questionamento 
e de procura organizada do saber, própria da metodologia científica, de modo a 
promover uma melhor compreensão do mundo físico, social e tecnológico que 
a rodeia. 

 

 



Dentro da Área de Expressão e Comunicação, exploramos agora 

mais em particular o Domínio da Educação Física: 

 

Domínio da Educação Física 

Numa perspetiva de construção articulada do saber em que a criança 

é sujeito da aprendizagem, a Educação Física, como abordagem 

globalizante, possibilita-lhe um desenvolvimento progressivo da 

consciência e do domínio do seu corpo e, ainda, o prazer do 

movimento numa relação consigo própria, com o espaço, com os 

outros e com os objetos. 

 

A Educação Física, no jardim de infância, deverá proporcionar 

experiências e oportunidades desafiantes e diversificadas, em que a 

criança aprende: a conhecer e a usar melhor o seu corpo, criando 

uma imagem favorável de si mesma; a participar em formas de 

cooperação e competição saudável; a seguir regras para agir em 

conjunto; a organizar-se para atingir um fim comum aceitando e 

ultrapassando as dificuldades e os insucessos. 

  

O domínio da Educação Física relaciona-se com a área de Formação 

Pessoal e Social, pois contribui para o desenvolvimento da 

independência e autonomia das crianças e das suas relações sociais, 

constituindo ainda uma ocasião de promover estilos de vida saudável, 

ao fomentar a prática regular do exercício físico e o contacto com a 

natureza. Articula-se assim com o Conhecimento do Mundo e também 

com outros domínios da Área de Expressão e Comunicação, estando 

relacionada com a Educação Artística, nomeadamente com a Dança e 

a Música, pois favorece a vivência de situações expressivas e de 

movimento criativo utilizando imagens, sons, palavras e 

acompanhamento musical. Tem ainda ligação com a Linguagem Oral 



(identificação e designação das diferentes partes do corpo) e com a 

Matemática (representação e orientação no espaço). 

 

O desenvolvimento da Educação Física pode apoiar-se em materiais 

existentes na sala e no espaço exterior (recreio, parques infantis, 

matas, etc.) ou ter lugar em espaços apetrechados para o efeito 

(ginásios). Os diferentes espaços têm potencialidades próprias, 

cabendo ao/à educador/a tirar partido de contextos, situações e 

materiais (destinados à educação física, naturais e reutilizáveis) que 

permitam diversificar e enriquecer as oportunidades específicas de 

atividade motora.  

  

A Educação Física é também um espaço privilegiado de brincar em 

que o/a educador/a cria condições de exploração livre do espaço e do 

movimento, permitindo que a criança invente os seus movimentos, 

tire partido de materiais, coloque os seus próprios desafios e corra 

riscos controlados, que lhe permitam tornar-se mais autónoma e 

responsável pela sua segurança.  

 

O/A educador/a faz também propostas, aceita e negoceia as 

iniciativas das crianças para a realização de atividades organizadas 

de movimento e jogos. Estas atividades possibilitam à criança 

desenvolver as suas capacidades motoras e de expressão, bem como 

a apropriação e o domínio do espaço e dos materiais, sendo ainda um 

contributo para a aprendizagem de diversas formas de 

relacionamento com os outros (cooperação ou oposição). 

 

Na abordagem lúdica, que deve estar subjacente a toda a Educação 

Física, o jogo constitui um recurso educativo, que é apresentado de 



forma atrativa e tem em conta os interesses, motivações e propostas 

das crianças. 

 

Os jogos com regras, progressivamente mais complexas, são, ainda, 

ocasiões de desenvolvimento da coordenação motora e de 

socialização, de compreensão e aceitação das regras e de 

alargamento da linguagem, proporcionando, ainda, uma atividade 

agradável que dá prazer às crianças.  

  

O processo de aprendizagem na Educação Física vai permitir à 

criança mobilizar o corpo com mais precisão e coordenação, 

desenvolvendo resistência, força, flexibilidade, velocidade e a 

destreza geral. Possibilita-lhe ainda aprender a coordenar, alterar e 

diferenciar melhor os seus movimentos, através do controlo do 

equilíbrio, ritmo, tempo de reação, de forma a desenvolver e 

aperfeiçoar as suas capacidades motoras em situações lúdicas, de 

expressão, comunicação e interação com outros.  

 

Este processo de aprendizagem organiza-se em torno de três eixos 

com relação entre si:  

Ação da criança sobre si própria e sobre o seu corpo em 

movimento - Deslocamentos e Equilíbrios - ao iniciar a educação 

pré-escolar, a criança já possui algumas aquisições motoras básicas, 

tais como andar, correr, transpor obstáculos, manipular objetos. 

Partindo destas aquisições, serão criadas situações em que a 

diversificação de formas de utilizar e de sentir o corpo deem lugar a 

situações de aprendizagem em que há um controlo voluntário desse 

movimento — iniciar, parar, seguir vários ritmos e várias direções. A 

exploração de diferentes formas de movimento permite ainda tomar 

consciência dos vários segmentos do corpo, das suas possibilidades 



e limitações, facilitando a progressiva interiorização do esquema 

corporal e também a tomada de consciência do corpo em relação ao 

espaço exterior — esquerda, direita, em cima, em baixo, etc.  

Ação da criança sobre os objetos - Perícias e Manipulações - a 

criança adapta progressivamente as suas ações a meios específicos 

e a objetos variados, aumentando o seu repertório de movimentos 

pensados, interiorizados e expressos como resposta aos desafios 

encontrados. A realização de ações motoras básicas de exploração e 

domínio de aparelhos portáteis (bolas, cordas, arcos, raquetas, 

balões, etc.) permite à criança explorar a relação do corpo com os 

objetos em movimento no espaço, o controlo dos objetos, utilizando 

as mãos e os pés, bem como outras partes do corpo. A criança 

deverá ter a oportunidade de aperfeiçoar estas habilidades, 

realizando diferentes combinações de elementos já conhecidos ou 

reinventando outras formas de utilizar os materiais. 

 

O desenvolvimento da criança nas relações sociais em atividades 

com os seus parceiros – Jogos – ao jogar com outros, a criança 

envolve-se numa diversidade de interações sociais propiciadas por 

diferentes formas de organização (individual, a pares, em equipas, 

tais como jogos de perseguição, de precisão, de imitação, etc.), que 

apelam não só à cooperação, mas também à oposição (jogos só com 

opositores; com opositores e com objetos; com opositores, com 

objetos e com o espaço de jogo), situações que podem ser 

encontradas em muitos jogos tradicionais. 

  

Estes jogos da iniciativa da criança ou propostos pelo/a educador/a 

devem dar a todos a possibilidade de participar. O/A educador/a 

estará atento às capacidades e habilidades motoras de cada criança 

e à sua influência nas relações que se estabelecem nos jogos 

(escolhas de parceiros, marginalização de algumas crianças, receio 

de participar por se considerar menos capaz, etc.). Cabe ao/à 



educadora não permitir situações de exclusão e dialogar com as 

crianças sobre as competências motoras de cada uma, o modo como 

podem ser mobilizadas num trabalho de equipa, que permita também 

a interajuda entre os que são mais e menos capazes, tirando partido 

de situações que contribuem para a aceitação da diferença e a 

cooperação entre crianças.” 

 

Quadro síntese: 

DOMÍNIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

APRENDIZAGENS A 
PROMOVER 

APRENDIZAGENS 
OBSERVADAS 

QUANDO: 

EXERCÍCIOS 
CRITÉRIO / 
EXEMPLOS 

 Cooperar em 
situações de jogo, 
seguindo orientações 
ou regras.  

- Demonstra gosto pelas 
atividades físicas, 
procurando progredir a 
partir do que já é capaz 
de fazer. 

- Coopera com os/as 
colegas em situações 
de jogo, envolvendo-se 
no trabalho de equipa 

- Aceita e cumpre as 
regras dos jogos, quer 
acordadas no grupo, 
quer propostas pelo/a 
educador/a ou pré-
definidas pelo jogo 
escolhido  

- Compreende que no 
jogo há resultados, 
aceitando a situação de 
ganhar ou perder. 

- É capaz de 
compreender e 
esquematizar as regras 
dos jogos.  

- Se apropria da 
diversidade de 
possibilidades motoras, 

- Jogos tradicionais; 
- Jogos individuais; 
- Jogos de cooperação; 
- Jogos de oposição;  
- Jogos coletivos;  
- … 

 Dominar movimentos 
que implicam 
deslocamentos e 
equilíbrios como: 
trepar, correr, 
saltitar, deslizar, 
rodopiar, saltar a pés 
juntos ou num só pé, 
saltar sobre 
obstáculos, baloiçar, 
rastejar e rolar. 

- Circuitos variados; 
- Aprendizagem de 
posições de equilíbrio e 
flexibilidade; 
- Imitação das formas 
de locomoção (animais); 
- Progressões e/ou 
aprendizagem de 
elementos gímnicos; 
- Danças tradicionais 
portuguesas; 
-…  

 Controlar 
movimentos de 
perícia e 
manipulação como: 
lançar, receber, 
pontapear, lançar em 
precisão, transportar, 
driblar e agarrar. 

Em concurso individual: 
- Manusear arcos; 
- Rodar de forma 
contínua arcos;  
- Driblar, lançar e 
agarrar bolas; 
- Lançar / pontapear 
bolas, em precisão; 
- Manusear cordas; 
- Manusear raquetas; 
… 



criando ou imaginando 
outras, propondo-as ao 
grupo. 

 
 


