
                                                                                                 

                 PROPOSTAS DE ATIVIDADES PARA O PRÉ ESCOLAR

ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO

1 – À hora do sol procura objetos e leva-os até à janela ou varanda... Depois coloca-os em 
cima de uma folha branca, verás que a sombra deles é maior que o tamanho real deles...

2 - Se quiseres também podes desenhar a sombra de cada um para melhor poderes 
comparar o tamanho! 

 



3 – Feijoeiro

- Vais precisar de um frasco pequeno de vidro ou plástico, algodão e 3 ou 4 feijões.

- Molha o algodão com agua (sem ficar a pingar, espreme um bocadinho) e coloca os feijões no 
meio do algodão e tapa os feijões.

- Coloca o algodão molhado com os feijões dentro do frasco. Sempre o que o algodão esteja quase 
seco deita um bocadinho de água. Deve estar sempre húmido.

- Observa o seu crescimento. Vai passar por diferentes fases.



4 -Registo

- Numa folha vai registando com um desenho as diferentes fases do crescimento do 
feijoeiro. Pinta o teu registo com lápis de cor ou canetas.

5 - Pôr- do- Sol

Veja o pôr- do- sol com o seu filho. Depois peça-lhe para descrever, por palavras ou através 
de um desenho, o que viu. Estabeleça um diálogo com ele sobre a diferença entre o dia e a 
noite.

6 - Observação da Natureza/ Alimentador para os pássaros

Se puderes dar um pequeno passeio num jardim perto de casa, leva uns binóculos para que
possas observar melhor a natureza que te rodeia ou tira fotografias para que possas 
registar as diferentes espécies de insetos, de aves com os seus grandes olhos, bicos e garras
características, diversas plantas, flores, etc.

Em casa, com a ajuda de um adulto podes construir algo para alimentar os
passarinhos.

  Material: rolo de papel higiénico, margarina, um pau de madeira, sementes para pássaros 
e um fio de lã.

1º Utiliza um pequeno pau de madeira, 

2º Envolve um rolo de cartão de papel higiénico em margarina. De seguida fá-lo rolar sobre
uma mistura de sementes para pássaros.



3º Ata um fio de lã em cada uma das pontas do rolo e pendura -o no ramo de uma árvore, 
se possível perto da tua janela, para que possas visualizar os passarinhos a comer e a 
deliciarem-se.

 Curiosidade: Se gostas de dinossauros, fica a saber que há cientistas que
acreditam que os pássaros são os dinossauros modernos.

7 -Identificar os três RS. Reduzir, Reciclar e Reutilizar 

 Sensibilizar a criança para a preservação do meio ambiente.

1º Passo: Arranja uma caixa de cartão e dá-lhe utilidade

2º Passo: Decora com algumas pinturas ou utiliza outros materiais que tenhas à mão. 



3º Passo: Pede a colaboração dos pais ou irmãos para a decoração da caixa e modo da sua utilização, 
exemplo podendo ser um instrumento musical. 

Diverte-te, recicla e faz a tua orquestra!

8 -  Visita uma horta ou outro espaço verde. 

A seguir pode-se fazer um pequeno exercício de observação. E dialogar com a criança sobre o que observou
e reconhecer o que são legumes, frutos e flores. Depois identificar o seu repetivo nome. 



9 – Observar caracóis

 

Agora que os caracóis já andam por aí apanha dois  ou três constrói um pequeno terrário 
com um pouco de terra alimenta-os com umas folhas de alface e observa sua vida diária,  
faz uns desenhos com o observas e depois liberta-os novamente, vai ver que vais gostar.

10 - Terrário decorado ao teu gosto



11- Dia da Espiga

Dia 21 de maio foi o Dia da Espiga!
O grande símbolo do Dia da Espiga é o Ramo da Espiga. Tradicionalmente este é colocado 
em casa, atrás da porta principal, e fica lá todo o ano. Isto até ser substituído no ano 
seguinte por um novo ramo. É tido no seu todo como um símbolo de prosperidade, e ao 
mesmo de sorte.
Não sei, se já tens o raminho? 
Mas podes ir apanhar com a família e construir o teu, é sempre muito agradável passear no
campo.



12 - Fotografia e desenho

- Durante esta semana vamos sair, observar as flores, árvores, animais, a praia, ao 
pôr do sol, ... 
- Tirar fotografias e depois fazer o desenho das fotos
- Ou levar umas folhas e desenhar uma árvore, as flores do jardim, o caracol...
- Ou escolher umas imagens das revistas e fazer o desenho.

Importante: não te esqueças de escrever o teu nome e a data no desenho! 

Bom trabalho!


