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Planificação Anual                                                                                           3º e 4º ano 

Conteúdos Programáticos da 1ª Período 

Setembro Outubro Novembro Dezembro 
Expressão Dramática 
- Realizar jogos 
dramáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Expressão Dramática 
- Aliar a emissão sonora a 
gestos/movimentos; 
- Explorar a emissão sonora, fazendo 
variar a forma de respirar, a altura do 
som, o volume da voz, a velocidade, a 
entoação; 
- Explorar diferentes maneiras de dizer 
vocábulos (dicção); 
 
 
 

Expressão Musical 
- Dizer rimas e lengalengas; 
- Cantar canções; 

 
 

Expressão Plástica 
- Fazer composições colando 
diferentes materiais. 

Expressão Dramática 
- Explorar o espaço circundante; 
- Explorar deslocações simples 
seguindo trajetos diversos; 
- Orientar-se no espaço partir de 
referências visuais, auditivas, táteis; 
- Explorar diferentes níveis (baixo, 
médio, alto) 
 

 
 

Expressão Musical 
- Reproduzir pequenas melodias; 
- Movimentar-se livremente a partir de 
sons vocais e instrumentos, melodias e 
canções. 
 

Expressão Plástica 
-Fazer experiências de mistura de cores; 
- Pintar superfícies e, por descoloração, 
desenhar. 

Expressão Dramática 
- Improvisar sons, atitudes, gestos 
e movimentos, constituindo 
sequências de ações – situações 
recriadas ou imaginadas; 

 

 
 
 
Expressão Musical 
- Reproduzir com a voz canções; 
- Participar em coreografias 
elementares, inventado e 
reproduzindo gestos e passos. 

 

Expressão Plástica 
- Ilustrar de forma pessoal. 
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Planificação Anual                                                                                      3º e 4º ano 

Conteúdos Programáticos da 2ª Período 

Janeiro  Fevereiro Março 
Expressão Dramática 
- Movimentar-se de forma livre e pessoal: sozinho 
e aos pares; 
 - Explorar atitudes de mobilidade/imobilidade, 
contração/descontração e de tensão/ 
relaxamento; 
- Explorar o movimento global do corpo, da 
menor à maior amplitude; 
- Explorar os movimentos segmentares do corpo; 

 

Expressão Musical 
- Experimentar percussão corporal, batimentos, 
palmas; 
- Fazer variações bruscas de andamento 
(rápido/lento) e intensidade (forte/fraco). 
- Utilizar instrumentos musicais. 

 

Expressão Plástica 
- Criar frisos de cores, preenchendo quadrículas; 
- Contornar objetos, formas, pessoas; 

Expressão Dramática 
- Explorar as diferentes possibilidades expressivas 
imaginando-se com outras características 
corporais: diferentes atitudes corporais, 
diferentes ritmos corporais, diferentes formas, 
diferentes fatores de movimento; 
- Explorar sons orgânicas ligados a ações 
quotidianas; 
 

Expressão Musical 
- Participar em danças de roda, de fila, 
tradicionais, infantis; 
- Participar em danças de reportório regional e 
popularizadas. 
 
 

Expressão Plástica 
- Construir máscaras/fantoches; 
- Fazer dobragens; 
- Fazer composições, colando diferentes materiais 
cortados e recortados. 
 

Expressão Dramática 
- Utilizar espontaneamente, atitudes, gestos, 

movimentos; 
- Reagir espontaneamente por 
gestos/movimentos a: sons, palavras, ilustrações; 
- Reproduzir movimentos: em espelho e por 
contraste. 
  

Expressão Musical 
- Identificar sons isolados: do meio próximo e da 
natureza; 
- Identificar e marcar pulsação e/ou ritmo de:, 
canções e danças, utilizando percussão corporal, 
instrumentos, movimento. 
 
 

Expressão Plástica 
- Explorar diversas possibilidades técnicas, 
recorrendo ao uso das mãos, pincéis e material de 
corte; 
- Desenhar livremente. 
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Planificação Anual                                                                                           3º e 4º ano 

Conteúdos Programáticos da 3ª Período 

Abril Maio Junho 
Expressão Dramática 
- Explorar as qualidades físicas dos objetos; 
- Explorar as relações possíveis do corpo com os 
objetos; 
- Explorar as transformações dos objetos: 
imaginando-os com outras caraterísticas, 
utilizando-os em ações; 
- Utilizar objetos dando-lhes atributos imaginados 
em situações de interação: a dois, em pequeno 
grupo. 
 
 
 

Expressão Musical 
- Experimentar as potencialidades sonoras de 
materiais e objetos; 

 
 

Expressão Plástica 
- Explorar técnicas de tintas e pincéis;   
 

Expressão Dramática 
- Participar na elaboração oral de uma história; 
- Improvisar um diálogo ou uma pequena história: 
a dois, e em grupo a partir de uma ilustração, um 
som, um objeto, um tema; 
- Experimentar diferentes maneiras de dizer um 
texto: lendo; 
- Inventar novas linguagens sonoras ou 
onomatopaicas. 

 
 
 

Expressão Musical 
- Utilizar diferentes maneiras de produzir sons: 
com a voz, percussão corporal, com objetos, com 
instrumentos musicais. 
 
 

Expressão Plástica 
- Utilizar livremente a régua, o esquadro e o 
compasso; 
-Fazer jogos de simetria, dobrando uma superfície 
pintada. 

 
 

Expressão Dramática 
- Improvisar sons, atitudes, gestos e 
movimentos, constituindo sequências de 
ações – situações recriadas ou imaginadas; 
 
 
 
 
 
 
 

Expressão Musical 
- Organizar sequências de movimentos 
(coreografias elementares) para sequências 
sonoras. 

 
 
Expressão Plástica 
- Ilustrar de forma pessoal. 
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