
 

 

A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

• FORMADOR: 
Tiago Salgueiro 

 

• LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital 

 

• Nº DE HORAS: 
30 horas (15 horas presenciais + 15 horas de trabalho autónomo) 

 

• CALENDARIZAÇÃO 

20/09/2017 - (17h/20h); 30/09/2017 - (9h30/13h - 14h30/17h); 11 e 25/10/2017 - (17h/20h)  

 

• MODALIDADE 

Oficina de Formação 

 

• DESTINATÁRIOS/PÚBLICO ALVO 
Educadores de Infância 

• CONTEÚDOS  

SESSÕES DE TRABALHO PRESENCIAL (15 HORAS)  

B1 – Conceito de Educação Física da Educação Pré-Escolar e a sua importância no 

contexto atual da sociedade. (4 horas -Sessão teórica de exposição e de análise) 

Atividades lúdicas para a criação de um ambiente de confiança e partilha entre 

os formandos e autoavaliação das suas características na dinamização de sessões 

de Educação Física. Desenvolvimento de atividades para a definição de um perfil 

e características de sucesso na Educação Física. Sensibilização para a importância 

da Educação Física na Educação Pré-Escolar no século XXI.  

B 2 – Deslocamentos e Equilíbrios. (3 horas -Sessão teórica - prática)  

Desenvolvimento de atividades que permitam potenciar a criatividade e 

inovação de ações motoras básicas de deslocamentos e equilíbrios, no solo e em 

aparelhos, segundo uma estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de 

movimentos, coordenando a ação para aproveitar as qualidades motoras. 

Potencializar o desenvolvimento psicomotor, socio-afetivo e cognitivo.  

B3 – Perícias e Manipulações. (3 horas -Sessão teórica - prática)  

Desenvolvimento de atividades que permitam potenciar a criatividade e 

inovação de ações motoras básicas com aparelhos portáteis (bola, arco, corda, 

fitas, etc.), segundo uma estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de 

movimentos, conjugando as qualidades de ação própria ao efeito pretendido de 



 

 

movimento do aparelho. Potencializar o desenvolvimento psicomotor, socio-

afetivo e cognitivo.  

B4 – Jogos – (3 horas -Sessão teórica – prática)  

Desenvolvimento 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. Potencializar o desenvolvimento psicomotor, socio-afetivo e cognitivo.  

B5 – Alunos com NEE - (2 horas -Sessão teórica - prática)  

Desenvolvimento de atividades motoras, de forma integrada, com saberes de 

várias áreas. Jogos de inclusão para alunos com deficiência. 

 

 

CREDITAÇÃO 

CCPFC/ACC- 91597/17 – 30 horas 


