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12 de junho 

Atividade| Título: A Filosofia que me estimula | "A Teia dos Sons"  

 

Competências a desenvolver: 
 

Este jogo promove o pensamento criativo através da imaginação e da exploração das sensações e dos sentidos; o bem-estar emocional através da 
exploração das emoções; o relacionamento interpessoal através da necessidade de se cooperar e respeitar o outro. 
Desenvolvimento pessoal e social a partir do desenvolvimento da autonomia através do planeamento, segurança, e visão estratégica. 
 

Descrição: 
 

Utilizando um rolo de trapilho, farei uma espécie de teia que ficará a uma altura mais ou menos de 30 cm do chão. Depois de criada, entrarei dentro da 
mesma - nas aberturas feitas propositadamente. A surpresa será que em alguns espaços haverá determinados elementos que farão sons, que provocam 
ecos. Alguns dos elementos serão: funil, garrafa de água vazia, cano em pvc, mangueira, balde de metal etc. 
Também poderemos encontrar um botão para abotoar, num pedaço de tecido, ou um pedaço de papel para recortar com as mãos. Nesta atividade, 
teremos como objetivo tentar manter o equilíbrio na execução dos movimentos envolvendo por isso os grandes músculos do tronco, dos braços e das 
pernas. Demonstrando assim que nesta actividade, passar pela prova de “equilíbrio”, será o mote para o concretizar do jogo em si.  
De salientar que em cada local que eu parar, terei um desafio, que pode passar por ter de fazer um som, ou por ter de abotoar um botão.  
Esta brincadeira acabará por ser mais um jogo, que promove a imaginação, o interesse e o entusiasmo, que por si só, já são elementos essenciais à 
autonomia e desenvolvimento social e cognitivo de cada um.  

 
Duração:3,30 minutos 

Materiais necessários para a actividade em família: os mesmos 
 

 

 


