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Planificação de Actividades de Oralidade 

 

Actividade Realização de ordens 

Objectivos - Compreender denominações específicas (nomes de objectos ou seres); 

- Comprovar a compreensão das conexões que relacionam as palavras. 

Materiais  - Folhas de papel com quadrículas; canetas de feltro ou lápis de cor. 

Destinatários - Pré-escolar – 4/5 anos de idade 

Descrição - Actividade para realizar individualmente. 

 

O educador distribui por cada criança uma folha de papel com quadrículas. 

Após a distribuição das folhas, o educador começa por dizer às crianças que 

vai contar uma história e que estas terão de a ouvir atentamente para 

poderem realizar a actividade, seguindo as regras. A primeira regra começa 

logo pela folha de papel com quadrículas, em que em cada quadrícula terão 

de desenhar aquilo que é pedido ao longo da história. 

 

Exemplo: 

- Era um dia de Primavera e estava 

um lindo sol brilhante. No centro 

da folha pintem um sol. 

- O jardim da alegria tinha uma 

flor. Debaixo do sol pintem uma 

flor. 

- As borboletas adoravam aquela 

flor. À direita da flor pintem uma 

borboleta. 
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Actividade Singular/Plural 

Objectivos - Compreender denominações específicas (nomes de objectos ou 

seres); 

Materiais  - Imagens. 

Destinatários - Pré-escolar – 4/5 anos de idade 

Descrição - Actividade para realizar com pequenos grupos, especificamente duas 

a três crianças, no máximo. 

Esta actividade deve ser feita, aproveitando momentos de 

descontracção das crianças, ou seja, quanto estas estiverem a brincar. 

O educador deverá, aos pouco, ir chamando pequenos grupos para 

realizar a actividade porque se a actividade for feita em grande grupo 

querem todos responder ao mesmo tempo e respondem todos a 

mesma coisa, acabando por não ficarmos com conclusão nenhuma 

sobre os seus conhecimentos. 

O educador vai mostrando, uma a uma, imagens de seres ou objectos 

de que pretende trabalhar o plural. Primeiramente mostra apenas 

uma imagem e depois outra igual.  

Exemplo: 

O educador apresenta uma imagem de um sol e diz: 

-E se o sol tivesse um irmão, como lhes podíamos chamar? 

De seguida, mostra a imagens com dois sois, ajudando a estruturar o 

pensamento da criança. 

 

Sol Cão Funil 

 Sóis  Cães Funis 
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Actividade Masculino/Feminino 

Objectivos - Compreender denominações específicas (nomes de objectos ou 

seres); 

Materiais  - Imagens. 

Destinatários - Pré-escolar – 4/5 anos de idade 

Descrição - Actividade para realizar com pequenos grupos, especificamente 

duas a três crianças, no máximo. 

Esta actividade deve ser feita, aproveitando momentos de 

descontracção das crianças, ou seja, quanto estas estiverem a 

brincar. O educador deverá, aos pouco, ir chamando pequenos 

grupos para realizar a actividade porque se a actividade for feita em 

grande grupo querem todos responder ao mesmo tempo e 

respondem todos a mesma coisa, acabando por não ficarmos com 

conclusão nenhuma sobre os seus conhecimentos. 

O educador vai mostrando, uma a uma, imagens dos animais de que 

pretende trabalhar os machos e as fêmeas e pergunta qual o nome 

da fêmea do animal que está na imagem.  

 

 

 

Gato/Gata Boi/Vaca 

 

Peixe 

 

Cavalo/Égua 

 

 

  



Actividade Conversa 

Objectivos - Desenvolver o discurso mais elaborado

Materiais  -------

Destinatários - Pré

Descrição 

 

- Esta actividade pode ser realizada em grande grupo, numa 

conversa de tapete. 

 

O educador começa por

quotidiano das crianças e pede

o mesmo.

desenvolver o discurso e promover um ambiente onde as 

crianças possam expressar os seus conhecimentos

 

Por exemplo: O Tema que o educador poderia sugerir era o 

tema da “Água”, partindo dos conhecimentos prévios das 

crianças, incentivando

 

 

 

 

Conversa de tapete 

Desenvolver o discurso mais elaborado 

------- 

Pré-escolar – 4/5 anos de idade 

Esta actividade pode ser realizada em grande grupo, numa 

conversa de tapete.  

O educador começa por um determinado tema

quotidiano das crianças e pede-lhes que falem um pouco sobre

o mesmo. O objectivo desta actividade é trabalhar a oralidade, 

desenvolver o discurso e promover um ambiente onde as 

crianças possam expressar os seus conhecimentos

Por exemplo: O Tema que o educador poderia sugerir era o 

tema da “Água”, partindo dos conhecimentos prévios das 

crianças, incentivando-as a dialogar. 
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Esta actividade pode ser realizada em grande grupo, numa 

um determinado tema ligado ao 

falem um pouco sobre 

O objectivo desta actividade é trabalhar a oralidade, 

desenvolver o discurso e promover um ambiente onde as 

crianças possam expressar os seus conhecimentos.  

Por exemplo: O Tema que o educador poderia sugerir era o 

tema da “Água”, partindo dos conhecimentos prévios das 


