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Nos dias que correm torna-se cada 
vez mais difícil a conciliação entre 
a vida familiar e a profissional. Com 
a evolução tecnológica e os demais 
estímulos externos nas famílias, o tempo 
passado, por vezes, esbate-se no nosso 
quotidiano� A situação que atualmente se 
vive decorrente do impacto do COVID19 
em nada veio ajudar, trazendo ainda mais 
desafios diários.  

Nesse sentido, fizemos uma revisão deste 
guia com dicas e ideias de atividades 
para as famílias poderem exercer 
uma parentalidade mais consciente� 
Acredita-se que, através de uma maior 
consciencialização e informação acerca 
de atividades e momentos em famílias, 
algumas dicas e ideias podem ajudar 
e contribuir para um ambiente mais 
propício ao desenvolvimento das crianças 
de uma forma harmoniosa� Sabemos 
que o tempo não chega para tudo e 
que, por vezes, algumas ideias podem 
dar resposta a várias necessidades em 
simultâneo�

Este pequeno livro divide-se em duas 
partes, uma inicial com perguntas para 
as quais as famílias tendencialmente 
procuram respostas e outra com 
sugestões de atividades para desenvolver 
em equipa com crianças até aos 10 anos� 
As idades propostas são apenas um 
indicador para ajudar na intervenção� No 
entanto, não se limite, todas as crianças 
são diferentes�

Se tiver dúvidas sobre as atividades ou 
quiser partilhar ou esclarecer alguma 
informação, aceda ao grupo Oeste Parental 
na página de Facebook da OesteCIM ou 
contacte a nossa equipa através do email 
oesteparental@oestecim.pt ou telefone 
913 808 956�

https://www.facebook.com/groups/883385295508498/
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DÚVIDAS DAS FAMÍLIAS

O porquê de atividades em família
O tempo passado em família tem uma enorme importância no desenvolvimento 
das crianças, sendo a criação de laços, de espírito de confiança e de interajuda, 
fundamentais� 
As atividades em família poderão ser um enorme apoio na criação destes laços, 
enquanto se estimulam diversas competências e capacidades, assim como se 
poderão criar momentos de partilha e de conversa na família� 

Porque é importante brincar
Existem vários estudos que comprovam que as famílias nas quais existem mais 
práticas de brincar, são aquelas que tendem a apresentar maiores indicadores de 
felicidade� Sendo que o brincar e a aprendizagem andam de mãos dadas, e sendo 
que através destas se poderá estimular um número elevado de competências. As 
famílias, nos últimos anos têm vindo a dar um enorme significado à frequência 
de atividades por parte das crianças, no entanto, tendem a privilegiar atividades 
formais, muito direcionadas e estruturadas. Porém, esta ação não deverá colocar 

em causa o tempo em família e o desenvolvimento de atividades em conjunto� 

Não tenho tempo, e agora?
A vida familiar nem sempre é fácil de conciliar com a vida profissional, porém, 
também é certo que muito tempo livre nem sempre é sinonimo de tempo de 
qualidade. Na vida familiar é essencial aproveitar ao máximo o tempo livre, existindo 
diversas atividades que podem ser desenvolvidas em família, potenciando um 
tempo dedicado ao lazer e ao descomprimir de um dia de trabalho intenso ou de 
aulas�
 
Não me ajudam nas tarefas domésticas, e agora?
As tarefas domésticas nem sempre são feitas por todos os elementos do agregado 
familiar, ficando por vezes um dos elementos do casal subcarregado com um 
grande número de tarefas. É fundamental que desde cedo se possam criar hábitos 
de trabalho em equipa, na família, sendo várias as atividades que podem ser 
desenvolvidas com os mais novos, no sentido de lhes ir incutindo o sentido de 
responsabilidade pelo zelo nas tarefas domésticas� 

Só pensam em ver vídeos no telefone, e agora?
Cada vez mais se torna evidente o fascínio que as crianças têm em relação aos 
telemóveis e, por conseguinte, a conteúdos de vídeo� Porém, estes poderão ter um 
fim maior do que meramente lúdico. Existem vários temas que podem ser explorados 
através dos vídeos nas mais tenras idades, exigindo um acompanhamento de 
maior proximidade por parte dos adultos�

Demasiado tempo em redes sociais
Sabe-se que há uma tendência difícil de contrariar, as horas que se passam nas 
redes sociais� O tempo que as crianças passam pode ser contrariado se existirem 
outras atividades em família� Muitas vezes, elas parecem preferir as redes sociais 
pois estão sozinhas e pouco estimuladas� Para que isso não aconteça, os pais 
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DÚVIDAS DAS FAMÍLIAS

deverão dar o exemplo, e não estarem, também eles, tanto tempo nas redes 
sociais. As crianças tendem naturalmente à imitação. 

Não tenho paciência, e agora?
Por vezes, nem sempre é fácil manter a calma, os dias são repletos de solicitações 
e os filhos parecem não colaborar com a agitação do dia a dia. Tente manter a 
calma, assim como criar rotinas que possam proporcionar uma maior resistência 
por parte dos mais novos à frustração. 

Não conseguimos conversar, e agora?
Nem sempre é fácil criar hábitos de partilha e de conversa em família. No entanto, 
é importante que desde cedo existam hábitos de família que vão nesse sentido. 
Conversar, partilhar, debater ideias, são atividades que se recomenda que façam parte  
parte da rotina da família. Tente perguntar ao seu filho o que fez ao longo do dia, o 
que mais gostou, o que gostou menos e porquê. É deste diálogo contínuo que os 
laços são reforçados e muitos problemas tendem a desaparecer� 
 
O meu filho é demasiado agitado, e agora?
As crianças passam por fases de desenvolvimento nas quais parece existir mais 
agitação� Nestas fases, privilegie atividades ao ar livre, atividades nas quais a 
criança se possa exprimir mais a nível motor� Privilegie também a estimulação para 
o conhecimento do mundo que o rodeia� 

Não sei o que fazer nos fins-de-semana, e agora?
Por vezes, existem atividades que podem ser feitas em família nos dias pertencentes 
aos fins de semana. Na segunda parte deste livro deixamos algumas ideias. 

Gostava de fazer atividades em família, mas não tem ideias
São muitas as atividades que podem ser desenvolvidas em família (damos alguns 
exemplos ao logo deste livro)� A criação de momentos em família é fundamental para 
o desenvolvimento da criança e para a criação de laços fortes entre todos� 

Gostava que o meu filho fosse mais interessado no mundo que o rodeia
Por vezes, as crianças estão demasiado absorvidas por diversos estímulos que é 
importante aproximá-los do mundo que os rodeia. O aprender a observar o que 
se vê na rua, por exemplo, poderá ser uma oportunidade para que isso aconteça, 
fazendo-lhes perguntas diversas sobre o que existe�
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DÚVIDAS DAS FAMÍLIAS

Gostava que o meu filho respeitasse mais as regras
Nem sempre é fácil criar um ambiente familiar no qual haja um cumprimento de 
regras� Porém, este aspeto é fundamental quer para o ambiente familiar, quer para 
o desenvolvimento da criança� Devem existir rotinas e regras que lhes permitam 
crescer com uma autorregulação de comportamentos� Iremos apresentar 
um conjunto de atividades que poderão ser desenvolvidas e que promovam o 
estabelecimento de regras e limites� Acredita-se que, por desespero, nem sempre 
as famílias seguem as melhores práticas, repetindo alguns comportamentos menos 
adequados (como gritar). Integrando o diálogo e algumas atividades na rotina 
desde cedo, poderá ser possível fazer um caminho diferente. 

Gostava que o meu filho fosse mais confiante
Na educação de uma criança é fundamental que que se crie um ambiente que 
lhe transmita confiança e que a torne, também uma pessoa segura e confiante. 
Quantas vezes tendemos a dizer “olha que vais cair”, “olha que te magoas”, “olha 
que te sujas” em fases nas quais as crianças ainda estão a desenvolver-se ao nível 
motor. Por vezes é necessário deixá-las explorar o mundo, dando reforço positivo 
e aconselhando-as mas sem as colocar em perigo� 
 
Gostava que o meu filho lesse mais 
A criação de hábitos de leitura desde cedo é essencial. Explorar os livros, contar 
histórias, convidá-los a serem eles a repetir a história é essencial. A leitura em 
família é fundamental, porém existem determinadas atividades que a podem 
estimular nos mais velhos, por exemplo a criação de grupos de leitura em família 
na qual cada elemento se responsabiliza a ler um determinado livro durante um 
período de tempo estipulado, posteriormente, apresentam em família cada livro 
que leram, procurando até histórias que se relacionam�
 
Nem sempre tenho respostas para lhe dar
Nos tempos que correm, nunca se falou tanto da importância de incentivar a 
curiosidade na criança, deixá-la questionar, tornando-se mais critica e atenta ao 
mundo que a rodeia� Neste sentido, é importante que se estimule a pergunta, 
mesmo que não saibamos responder ou mesmo as respostas sejam complexas de 
explicar. O diálogo, as respostas com novas perguntas e a pesquisa em conjunto 
podem ajudar a valorizar o processo�   
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ATIVIDADES EM FAMÍLIA 

FAMÍLIAS QUE FUNCIONAM 
EM EQUIPA

A cooperação dentro do núcleo familiar é fundamental para a criação de vínculo 
de grupo, segurança e estabilidade. Desta forma, permitir-se-á um melhor e maior 
desenvolvimento da criança, crescendo de forma tranquila e estável. 

O estabelecimento de rotinas na criança é fundamental para o seu crescimento 
e desenvolvimento� As famílias nem sempre têm tempo para que se façam 
atividades em conjunto, porém, existem tarefas familiares que são desenvolvidas 
diariamente e nas quais as crianças podem dar um contributo desde tenra idade� 
Com estas atividades os adultos podem estimular, de forma intencional, o seu 
desenvolvimento� 

As tarefas demonstram à criança sentido de confiança de que esta será capaz de 
ajudar, assim como, estimulam o sentido de responsabilidade� Podendo estreitar 
as relações familiares� 
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ATIVIDADES EM FAMÍLIA
FAMÍLIAS QUE FUNCIONAM EM EQUIPA

DICAS DE ATIVIDADES QUE PODERÁ DESENVOLVER:

Na cozinha todos põem a colher

Idade recomendada: a partir de 1 ano e meio�

Material necessário: Uma cadeira alta adaptada à idade da criança, permitindo-lhe 
chegar à mesa e/ou bancada. 

O que fazer: Sempre que a família se encontra na cozinha para confecionar as suas 
refeições diárias, as crianças poderão envolver-se nessa tarefa tão importante que 
é cozinhar� É certo que nem sempre o tempo disponível para a tarefa nos permite 
envolver as crianças, no entanto, poder-se-á criar um momento (por exemplo, 
semanal) em que os mais novos também ocupam lugar nesse espaço� 

Quando se pensam em momentos destes em família para crianças com idade 
inferior a 5 anos, o principal objetivo é envolvê-las nas tarefas, proporcionando-
lhes momentos de exploração e de desenvolvimento motor, mais do que a tarefa 
em si�

Dica: Quando a criança é pequena poder-se-á pedir a colaboração para colocar 
determinados alimentos dentro de recipientes diferentes, deixando-os mexer 
em alimentos com texturas diferentes, como nozes e laranjas ou convidá-los a 
provarem alimentos que não estão cozinhados, mas que são saborosos, como por 
exemplo cenouras, tomate, aipo ou pimentos. Pode também convidá-la a ajudar 
a ir buscar os alimentos necessários para a confeção da refeição. Podem usar-se 
estas atividades para explorar as cores dos alimentos�  

À medida que a criança cresce poder-se-á convidá-la a desenvolver outro tipo 
de atividades como lavar, descascar e/ou cortar alimentos. Poderão, também, em 
determinadas receitas mexer o preparado e, mais tarde, com a supervisão de um 
adulto ter um papel cada vez mais ativo na tarefa de cozinhar�  
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Mapa de tarefas 

Idade recomendada: a partir dos 2 anos�

Material necessário: 1 folha, íman para o frigorifico, canetas.

O que fazer: Agora que a família passa mais tempo em casa, reúnam-se e 
definam quais serão as tarefas da semana e quem fica responsável por cada 
uma. Semanalmente a família poderá reunir-se e definir o que serão as tarefas da 
semana e quem fica responsável por cada uma. Estas tarefas sofrem alterações à 
medida que a criança cresce (se com 2 anos a tarefa da semana poderá ser colocar 
guardanapos cada vez que se põe a mesa, conforme esta for crescendo a tarefa 
poderá ir-se complexificando). É importante que cada um dos membros da família 
(incluindo a criança) possa dizer qual a tarefa com que se irá comprometer. Se a 
criança não souber escrever, pode fazer um desenho correspondente à sua tarefa. 
Torna-se fundamental que a criança possa participar ativamente na discussão e 
definição de tarefas, não devendo ser imposto pelos adultos. 

Dica: se durante a semana entender que a criança poderá colaborar com algum 
tipo de tarefa que não conste na tabela, convide-a a colaborar� Não imponha, faça 
com que a criança sinta que está a fazer a tarefa porque quer ajudar e não porque 
foi “obrigado” pelo adulto� 

Se for uma tarefa que a criança tenha de fazer diariamente, poderá colocar uma 
pequena folha próxima do local na qual a criança desempenha a tarefa� Nessa folha 
coloque os dias da semana e a possibilidade de a criança poder colocar um sinal 
em como cumpriu a tarefa (por exemplo, se a criança tem a tarefa de lavar os seus 
dentes sozinha, todos os dias antes de dormir, poderá colocar na casa de banho a 
folha, permitindo que esta quando for à casa de banho se lembre. A possibilidade 
da criança colocar um sinal sempre que lavar os dentes, permite que esta sinta que 
cumpriu o objetivo todos os dias)� 

Exemplo de tarefas: ajudar a pôr a mesa, ajudar a arrumar a loiça, fazer a cama, 
fazer a sua higiene diária, arrumar a roupa, colocar a sua roupa suja no cesto.  

ATIVIDADES EM FAMÍLIA
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A origem das frutas e legumes

Idade recomendada: a partir dos 2 anos�

Materiais necessários: Vasos, terra e sementes�

O que fazer: A noção de estação do ano é importante para que a criança se consiga 
localizar no calendário, assim como, saber a origem e a época de plantação de 
determinadas frutas e legumes� Apesar de nem sempre ser possível ter uma horta 
para que a criança possa explorar a origem dos alimentos, poderá sempre plantar 
em vasos algumas sementes de legumes que são utilizados para a confeção de 
refeições (abóbora, batata, grão, ervilha, feijão, pepino…)� 

Dica: Peça à criança a sua colaboração para a plantação, Se a criança for mais 
pequena explique-lhe para que servem as plantas, bem como o processo de 
crescimento da planta, que iram acompanhar em conjunto. Poderá ler-lhe livros 
e mostrar-lhe imagens do processo de crescimento� À medida que a criança for 
crescendo poderá diversificar o tipo de plantação, explicar-lhe a importância das 
estações do ano para o desenvolvimento da semente e os vários tipos de plantas 
que existem� Quando os legumes estiverem prontos para ser colhidos� Convide a 
criança para o fazer e para provar o alimento da sua plantação� 

Lanches saudáveis com amor

Idade recomendada: a partir dos 3 anos�

O que fazer: Peça ajuda na hora de fazer o lanche, comece desde logo a incentivar 
a criança a colaborar na preparação dos seus lanches� Preparem também o lanche 
para os restantes membros da família� Podem também decidir que esta é uma 
tarefa diária em que os responsáveis se vão alterando (p.e. Segunda-feira é o pai o 
responsável por todos os lanches, terça-feira o filhos, etc.).

Dica: Vá colocando papeis pequenos com desenhos para reforçar o carinho 
familiar e aumentar a boa disposição entre todos (corações, um sol e crianças, 
…). Se a criança já souber ler, pode também escrever-lhe mensagens. Sentados 
à mesa, com os mais pequenos conversem a origem dos alimentos. Com os mais 
crescidos, conversem sobre a origem dos alimentos, quais os meios de transporte 
que permitem que esses produtos estejam no supermercado e sobre a importância 
das refeições e da alimentação saudável.

ATIVIDADES EM FAMÍLIA
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ATIVIDADES EM FAMÍLIA

MAIS DIVERSÃO, MAIS UNIÃO

A união no seio familiar é fundamental para uma socialização e 
desenvolvimento individual saudável entre todos. Acredita-se 
que muita dessa união poderá advir dos momentos passados 
em família, do apoio e carinho que se recebe dos familiares, 
mas também dos momentos de diversão� 

São várias as atividades divertidas que podem ser feitas 
proporcionando momentos de grande felicidade e 
cumplicidade� Existem atividades simples que podem ser feitas 
com regularidade, não sendo necessário que os momentos de 
diversão se cinjam apenas aos fins de semana. 
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DICAS DE ATIVIDADES QUE PODERÁ DESENVOLVER:

Histórias em família

Idade recomendada: a partir de 1 ano�

O que fazer:  Assim que a criança começa a desenvolver-se é importante que 
contacte com livros no seu dia a dia� Quando a criança for mais pequena comece 
por lhe ler histórias� É importante que este momento possa ser partilhado pelos 
vários elementos da família e, sempre que possível, possa ser uma atividade 
partilhada entre todo o agregado familiar� À medida que a criança for crescendo, 
convide-a a contar a história aos familiares (mesmo que esta ainda não saiba ler)� 
Vá introduzindo perguntas no final da história, por exemplo “o que é que a história 
contava?”; “quem eram as personagens?”; “em que local acontece a história?”, 
entre outras� 

Quando a criança for autónoma na leitura pode criar tertúlias em família� Por 
exemplo, durante o fim de semana, todos reunidos, decidam que livros vão ler. 
Numa outra data estabelecida, todos apresentam o que leram aos restantes 
elementos e conversam acerca das leituras� Podem ser pequenos livros ou partes 
de livros�  

Dica: Tenha sempre em conta o desenvolvimento da criança, pois a sua capacidade 
de concentração varia entre idades. Opte por livros e temáticas que estejam a 
despertar o interesse da criança no momento� 

Caça ao tesouro

Idade recomendada: a partir dos 4 anos 

Material necessário: Objetos  

O que fazer: Esta é uma atividade simples, bastante divertida e que potencia o 
desenvolvimento físico e intelectual. Para a atividade é necessário selecionar um 
conjunto de objetos a esconder em casa e/ou jardim. Cada membro da família pode 
escolher 5 objetos� Com os objetos selecionados, cada participante tem 5 minutos 
para memorizar os objetos dos restantes elementos e de seguida estabelecem um 
local onde se vão colocar os objetos encontrados�  Posteriormente, cada elemento 
esconde os seus objetos, depois divirtam-se a procurar� 

Dica: No local onde todos colocam os objetos encontrados, podem optar por criar 
uma estratégia de organização dos objetos�  Por exemplo, de acordo com a cor, 
forma geométrica, letra inicial do objeto, família do objeto, textura, entre outras 
estratégias�

ATIVIDADES EM FAMÍLIA
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Ponto de situação do dia

Idade recomendada: a partir dos 2 anos�

O que fazer: A demonstração de interesse por aquilo que as crianças realizam 
ao longo do seu dia é fundamental, quer em termos de vínculo e da relação 
estabelecida entre pais e filhos, mas também no reforço da capacidade da criança 
para se conseguir expressar no que sente� 

Dica: Tente criar um momento em família em que se conversa acerca do dia, 
perguntando à criança o que mais e menos gostou durante o dia, quais os 
sentimentos que sentiu durante o dia, o que achas que poderia ter sido feito e que 
não foi� Se a criança disser que não gostou de uma dada situação (ex� uma coisa 
que fez mal, uma intriga com um amigo, etc.) valorize e dê voz àquilo que ela está 
a sentir. Diga que compreende o que ela está a sentir “triste, cansada, aborrecida, 
…” e que são situações que, por vezes, acontecem, que também já lhe aconteceram 
quando era criança, mas que irão passar, dando reforço positivo. Poderá fazer 
o mesmo em relação aos aspetos bons do dia, as crianças têm dificuldade em 
verbalizar o que sentem numa dada situação, sendo importante que os adultos 
valorizem essa dificuldade. 

À medida que a criança for crescendo, crie momentos de partilha no qual todos os 
membros da família expõem como correu o seu dia, quais os aspetos que gostaram 
mais e menos�

Quem esconde o cobertor

Idade recomendada: a partir dos 3 anos�

Material necessário: cobertor/manta.

Número mínimo de participantes: mínimo de 3 pessoas�

O que fazer: Um dos familiares fica de olhos vendados, enquanto os 2 decidem 
quem fica debaixo do cobertor. O terceiro elemento terá de se esconder noutro 
local, cabendo a quem ficou de olhos vendados descobrir quem é o elemento que 
se encontra debaixo do cobertor� 

Dica: Se a criança ficar muito agitada com esta atividade, evite fazê-lo antes da 
hora de dormir� 

ATIVIDADES EM FAMÍLIA
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Jogos de tabuleiro moderno em família

Idade recomendada: a partir dos 4 anos�

Material necessário: jogos�

Número mínimo de participantes: dependerá do jogo em concreto.

O que fazer: Os jogos podem ser excelentes instrumentos para fortalecer o vínculo 
entre os elementos da família, a ideia de equipa e o respeito pelas decisões dos 
outros� Opte por jogos que estimulam a cooperação e não tanto a competição�  

Dica: É natural que algumas crianças demonstrem desde logo um enorme espírito 
competitivo e uma enorme tendência para a frustração quando deixam de ganhar� 
Converse com a criança, dando-lhe voz acerca do que ela está a sentir naquele 
momento, nem sempre a criança consegue compreender o que está a sentir num 
determinado momento� 
No período noturno, tente jogar jogos que apelem mais à concentração e não 
tanto a jogos que façam com que a criança fique agitada. Depois de um período 
de estudo ou trabalho, aposte em jogos mais divertidos para descontrair� O jogo 
do mikado, por exemplo, poderá ser uma excelente opção, tal com alguns jogos 
de tabuleiro modernos. Qango, Speed Cups, Mistakos, Catan Junior, Carcassonne 
Junior, Stone Age Júnior, Go Go Gelato, Carcassonne Júnior, Dobble, Fantasma 
Blitz e Rhino Hero, são alguns dos exemplos de jogos divertidos e ao mesmo 
tempo de trabalho de competências essências no desenvolvimento da criança� 

Mikado Caseiro

Idade recomendada: a partir dos 4 anos 

Material necessário: paus de espetadas/ou ramos de árvores, tintas guache, pincéis  

O que fazer: Pintem trinta paus, cada 10 com cores diferentes� Depois dos paus 
devidamente pintados, coloquem à prova a vossa destreza. As regras são simples, 
juntem todos os paus e espalhem-nos pela mesa, ficando os paus uns por cima dos 
outros� Cada jogador, na sua vez, vai tentar retirar os paus, um a um, sem que os 
restantes se movam�  

Dica: Para as crianças mais novas, até aos 5 anos, as regras do jogo devem ficar bem 
presentes para que não se frustrem rapidamente. Este jogo vai ajudá-las a desenvolver 
competências de coordenação, concentração e resistência à frustração. Com crianças 
mais velhas, para cada uma das cores dos paus atribuam pontos (p�e�: vermelho, 5 
pontos; verde, 10 pontos e azul, 20 pontos)� Sendo atribuídos valores a cada uma 
das cores a criança vai criar estratégias para conseguir ter as cores com mais pontos, 
a par disso, vai permitir que façam adições. Deixe que no final, a criança participe 
ativamente na soma dos pontos de todos os elementos da família� 
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Brincar ao congela 

Idade recomendada: a partir dos 4 anos�

Número mínimo de participantes: 2 pessoas�

O que fazer: um dos elementos ficará de costas para os outros participantes no fundo 
do corredor ou de um espaço com alguns metros de cumprimento, dizendo “1, 2, 3 
… Congela”. O/s outro/s participante/s terão de se deslocar até à parede onde se 
encontra o elemento que está a contar, sendo que assim que o colega que conta se 
vira, têm de estar todos parados (como se estivessem congelados), cada vez que 
um participante se mexer terá de começar de inicio, ganha quem chegar primeiro 
à parede. Este é um jogo que permite um maior controlo do corpo por parte das 
crianças, assim como capacidade de atenção� 

Replicar o desenho

Idade recomendada: a partir dos 4 anos

Material necessário: Lápis de carvão ou de cor, folhas de papel A4. 

Número mínimo de participantes: 3 pessoas�

O que fazer: Os participantes devem sentar-se em fila, com as costas voltadas uns para 
os outros. Em frente a cada participante fica uma folha de papel e um lápis, sendo que 
o último da fila começa por fazer um desenho simples à sua escolha, na folha de papel. 
Em seguida, a pessoa que começou a atividade vai reproduzir o desenho que fez no 
papel, nas costas do participante da frente com os dedos. O participante que está 
à frente deve sentir os dedos das mãos para de seguida reproduzir no papel aquilo 
que sentiu� Deve repetir-se o processo de desenhar nas costas da pessoa da frente o 
mesmo desenho que o primeiro desenhou, e assim sucessivamente, até se chegar ao 
último da fila. Este terá de desenhar numa folha o desenho que lhe foi feito nas costas. 
No final todos se viram e comparam o primeiro desenho com o último. 
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Jogo de imitação

Idade recomendada: a partir dos 3 anos� 

Material necessário: Folhas de papel tamanho A4, régua, lápis de cor ou lápis de cera.

O que fazer: Com lápis ou caneta, faça duas tabelas com 16 quadrados cada. E 
pinte de forma aleatória numa das tabelas utilizando diferentes cores (não pinte 
mais de 5 a 6 quadrados)

  
 
 

Após o passo anterior concluído, peça a criança que observe a tabela que está 
pintada e peça-lhe que pinte a tabela em branco, que lhe foi dada, da mesma 
forma que a outra está pintada. Deste modo, está a desenvolver competências ao 
nível da concentração e memoria� 
Dica: Se a criança for mais velha, inverta também o papel com ela, fazendo vez a 
vez� O adulto pinta a tabela, a criança repete� A criança pinta a tabela e o adulto 
repete� E assim sucessivamente� 

Filmes em família

Idade recomendada: a partir dos 6 anos.

O que fazer: Convide as crianças para verem um filme em família e aproveite. A 
presença de todos no momento e a partilha dessa experiência permitirá fortalecer 
as relações familiares. Tente escolher filmes que sejam adequados às idades das 
crianças e/ou adolescentes. Se das primeiras vezes os membros mais novos da 
família não virem o filme todo, não desespere, é normal que as crianças não tenham 
poder de concentração por longos períodos de tempo� Porém, esta atividade 
poderá ser uma forma de estimular essa capacidade. 

Dica: Aproveite o conteúdo do filme para poder conversar. Os filmes podem ser 
uma boa introdução de determinados temas em família�
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Fui às compras a brincar

Idade recomendada: a partir dos 5 anos�

O que fazer: Crie uma lista de itens que serão “comprados” na brincadeira� Um 
elemento da família começa por dizer “Fui às compras e comprei um chapéu”. O 
elemento seguinte da família repete a frase, acrescentando um item à lista. Ex: 
“Fui às compras, comprei um chapéu e um boné”. O próximo elemento da família 
introduz outro item: “Fui às compras, comprei um chapéu, um boné e uma meia.” 
E assim consecutivamente, quanto mais pessoas participarem da brincadeira, mais 
divertida ela fica. Através desta atividade, para além do espírito de equipa e de 
grupo que é reforçado, são estimuladas também competências relacionadas com 
a memória auditiva e a atenção� 

Dica: Podem ser formuladas outras frases padrão para a atividade. Exemplo: Fui à 
lua…; fui ao supermercado…; fui à praia…; fui à escola… etc.), substituindo o verbo 
“comprar” por um mais adequado à frase. 

Noticiário em família

Idade recomendada: a partir dos 8 anos�

O que fazer: Quando estiver a assistir ao noticiário partilhe em família e comente 
as notícias que for vendo. Essa partilha e análise do que são as notícias no país 
e no mundo, poderão ser uma mais-valia para que as crianças fiquem com uma 
maior perceção do que as rodeia� Tente fazer desse momento, um momento de 
família, compreendendo o que as crianças e adolescentes acham relativamente a 
determinados temas, se estão informados� Deixe-os exprimir-se e demonstrarem 
o que pensam�

Dica: Tente analisar noticias diferentes� Caso sejam sobre o Covid-19, deixamos 
algumas ideias para explorar em família. Com os mais pequenos, identifiquem 
no mapa as cidades das quais se fala mais� Com que meios de transporte e por 
quais estradas se pode ir para essas localidades� Com os mais crescidos, procurem 
no mapa as localidades onde se concentram o maior número de casos, quais 
as faixas etárias que mais afeta. A partir da pesquisa desenvolvam o espírito de 
solidariedade, respeito e empatia em torno das localidades e faixas etárias mais 
expressas nos noticiários.   
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ATIVIDADES EM FAMÍLIA 

A OBSERVAR A RUA TAMBÉM 
SE APRENDE

Se em casa existe uma varanda ou um quintal, estes 
locais são excelentes recursos para momentos em 
família pois, para além de divertidos promovem 
a aprendizagem� Através do contexto onde vive, 
a criança poderá aprender mais     e melhor um 
conjunto enorme de conhecimentos, mas também 
de competências� 
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DICAS DE ATIVIDADES QUE PODERÁ DESENVOLVER:

Observar a rua

Idade recomendada: a partir de 4 anos�

Material necessário: folhas A4 e lápis de cor.

O que fazer: O conhecimento por parte da criança, do mundo que a rodeia, é 
fundamental para o seu desenvolvimento� Dentro de casa, através da janela ou varanda, 
observem a rua� Desperte o interesse e curiosidade da criança para o que existe na 
rua (casas, carros, pessoas, lojas). No final do momento de observação, peça-lhe que 
faça um desenho acerca do que viu. Conforme a criança for desenhando, vá fazendo 
perguntas acerca do que esta foi vendo, de forma, a despertá-la para determinadas 
coisas que esta não observou. No desenho final, o importante é a criança demonstrar 
o que observou e não ter um desenho perfeito�

Observação de insetos

Idade recomendada: a partir de 5 anos�

Material necessário: fruta�

O que fazer: Coloque o resto de fruta (maçã por exemplo) no exterior do parapeito 
da sua janela, ou então, num local no exterior e observe com a criança o número 
de insetos que se irão aproximar para se alimentar. Poderá pedir à criança que 
desenhe cada um desses animais e, posteriormente, explique-lhe a importância 
de todos os animais no planeta, bem como o facto do número de insetos ser 
muito superior ao número de outras espécies� Mostre-lhe imagens desses mesmos 
insetos� Se a criança for mais velha mostre-lhe outros tipos de insetos no mundo e 
as características que estes têm. A criança para além de adquirir conhecimento irá 
também desenvolver competências de observação e de pesquisa�

Dica: Poderá tentar desenvolver esta atividade em diferentes alturas do ano, 
relacionando o tipo de insetos observados com as estações do ano� 
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Observação de pássaros

Idade recomendada: a partir de 5 anos�

Material necessário: manteiga de amendoim, sementes e cartolina�

O que fazer: Peça à criança que desenhe uma forma, em seguida corte-a. 
Posteriormente, e com a colaboração da criança, coloque um pouco de manteiga 
de amendoim na cartolina e, por cima, as sementes, em seguida coloque a cartolina 
no exterior da sua janela, na varanda ou até mesmo no exterior� Observe o número 
e tipo de pássaros que se aproximam para comer essas sementes. Poderá tentar 
fotografar os pássaros para que, posteriormente, possam pesquisar mais coisas 
acerca destes animais. Mostre-lhe fotos e analisem as características dos pássaros. 
Leve criança a ir para o quintal ou para junto de uma janela, por exemplo, e 
convide-a a ouvir o som dos pássaros, tentando identificar quantos diferentes 
ouve. Esta atividade para além do conhecimento específico, permitirá desenvolver 
competências relacionadas com a capacidade visual e auditiva� 

Dica: Privilegie fazer esta atividade em dias de sol�  

Piquenique em família

Idade recomendada: a partir de 5 anos�

Material necessário: comida e material necessário para o piquenique.

O que fazer: Sugira à criança a criação de um piquenique, dentro de casa ou no 
quintal, tente perceber junto dela se sabe o que é, mostre-lhe imagens e/ou diga-
lhe que vão pesquisar� Utilize, por exemplo, o telemóvel na pesquisa� Analisem o 
que é necessário para se fazer um piquenique e peça à criança para fazer uma lista 
do que se terá que levar (se a criança não souber escrever, poderá desenhar). 

Dica: Registe o momento tirando fotografias, permitindo à criança que, no futuro, 
recorde esta atividade e tenha a possibilidade de mostrar a familiares que não 
estiveram presentes. Durante o piquenique, para além de fotografias, façam 
desenhos do momento, joguem jogos e divirtam-se� 
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ATIVIDADES EM FAMÍLIA

CRIATIVIDADE EM FAMÍLIA

A criatividade é uma competência fulcral na nossa 
sociedade e as atividades relacionadas com as artes 
e imaginação não se devem cingir em exclusivo ao 
espaço escolar�

São várias as atividades que podem ser feitas em 
família e que podem potenciar o desenvolvimento da 
criatividade e competências artísticas� 
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DICAS DE ATIVIDADES QUE PODERÁ DESENVOLVER:

Desenhos para a família 

Idade recomendada: a partir de 1 ano�

Material necessário: folhas e diferentes materiais de desenho�

O que fazer: Sugira à criança que faça desenhos para oferecer aos familiares, 
(pode tirar uma fotografia e enviar para eles, entregando o original quando se 
encontrarem) sendo que estes desenhos podem ser feitos com diversos materiais, 
estimulando a pintura e o desenho com diferentes materiais� Tente ter, como 
ponto de partida, um tema relacionado com algum local que visitaram (museus, 
concertos, circo, um outro local), a estação do ano, um filme que viram, uma 
história lida, entre outros que considere relevantes�

Com crianças mais pequenas, deixem que a imaginação delas as comande� Quando 
esta concretizar o desenho, peça-lhe para explicar o que desenhou� Podem até 
escrever ao lado, o que cada desenho representa� Com crianças mais velhas, 
tente ter, como ponto de partida, um tema relacionado com os sentimentos que a 
criança detém pela pessoa a quem vai dedicar o desenho, um local que visitaram 
com essa pessoa, uma atividade que fizeram em conjunto ou que gostavam de vir 
a fazer, entre outros que considere relevantes�

Dica: Deixe a criança desenhar livremente, evite dizer-lhe “faz uma flor, eu ensino 
como se faz”� Deixe que seja a criança, com o passar do tempo, a compreender 
como se desenha e a tentar que o desenho seja cada vez mais elaborado� 

Representação em família

Idade recomendada: a partir de 3 anos�

Material necessário: Acessórios�

O que fazer: Disponibilize vários acessórios à criança, deixe que esta explore os 
mesmo e que crie as suas próprias personagens� Incentive-a a fazer peças de 
teatro em casa, nas quais os adultos podem também ser as personagens� 

Dica: Poderá introduzir temas que estejam a despertar interesse na criança, naquele 
momento, para a representação em família, por exemplo, algum filme que tenham 
visto, alguma personagem que a criança goste, assim como profissões, estações 
do ano, entre outras� 
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Tinta Caseira

Idade recomendada: a partir de 1 ano 

Material necessário: farinha, água, corante alimentar 

O que fazer:  Se não  quiserem fazer uma atividade com recurso a tinta guache, 
podem fazer as vossas próprias tintas� Para isso, basta misturar: uma caneca de 
chá de farinha, uma caneca de chá de água fria, mexer tudo e por fim, adicionar 
corante alimentar. Depois das tintas feitas é hora de deixar que a criança dê aso à 
sua imaginação! 

Dica: Deixe que a criança faça parte do processo de realização da tinta, é importante 
que as crianças se sintam envolvidas. Com papel de cenário, ou várias folhas de 
papel A4 coladas no chão, deixe que a criança pinte com as mãos, pés, pinceis, 
com o que ela quiser e tiverem ao dispor, dando-lhe a possibilidade de imaginar e 
criar� Se a criança for mais crescida, participe com ela na criação do desenho, caso 
a criança já saiba escrever, podem até inventar uma história com um tema que lhe 
desperte interesse, e depois representá-la por via de desenhos. 

Atividades de pintura

Idade recomendada: a partir de 2 ano�

Material necessário: materiais de pintura e outros que considere importantes�

O que fazer: A pintura por vezes é descorada, sendo importante para a concentração 
e imaginação. Desde tenra idade poderá espoletar o interessa da criança por 
esse tipo de atividades. Compre papel de cenário e tintas laváveis e deixe que a 
criança dê largas à sua imaginação, de forma, a que possa pintar com vários tipos 
de utensílios, esponjas, pincéis, carimbos, entre outros. Vá introduzindo temas 
relacionados com algum local que visitaram (museus, concertos, circo, um outro 
local), um local que gostavam de visitar, a estação do ano, um filme que viram, 
uma história lida, entre outros que considere relevantes para o desenvolvimento 
das pinturas�

Dica: Defina um local específico onde a criança possa desenvolver este tipo de 
atividade, para que compreenda que há locais específicos para desenvolver certas 
atividades�  
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Brincar a desenhar

Idade recomendada: a partir dos 4 anos  

Material necessário: folhas e diferentes materiais de desenho 

O que fazer: Nesta atividade imperam as competências da criatividade e 
imaginação. Para a sua concretização, é necessário, uma folha de papel e um lápis. 
Com estes dois materiais, faz-se um emaranhado de várias linhas (curvas, retas…), 
todas interligadas entre si� Como se de um desenho abstrato se tratasse� Realizado 
o desenho, envolve-se a restante família, que é desafiada, com um lápis de outra 
cor, a procurar no emaranhado de várias linhas, possíveis figuras. Um elemento 
pode encontrar um coração, outro uma nuvem, outro ainda um sol, outro ainda 
uma lua, desafiando a imaginação e criatividade.  

Dica: Comece primeiro a atividade e deixe que seja a criança a descobrir, depois 
façam o processo inverso, deixe que seja a criança a começar e os restantes 
elementos a descobrir�   

 
Pote das atividades

Idade recomendada: a partir dos 4 anos 

Material necessário: Pote, folha de papel, tesoura, papelinhos pequenos, lápis de 
cor ou outro material de escrita 

O que fazer: Tendo por base a idade e interesses da criança, façam uma lista de 
atividades possíveis de fazer ao longo da semana� Em conjunto com a criança, 
pensem em atividades e escrevam-nas numa folha de papel� Com as atividades 
definidas, recortem papelinhos pequenos, transcrevam as atividades, dobrem e 
coloquem dentro do pote. Em momentos mais aborrecidos, tirem um papelinho à 
sorte e consoante a atividade que sair, realizem-na em família�  

Dica: Decorem o pote em família, tendo por base as preferências da criança� No 
momento de escreverem as atividades nos papeis a colocar no pote, se a criança 
souber escrever, deixe que seja ela a escrever as atividades� Caso a criança ainda 
não saiba escrever, escreva e convide-a a representar a atividade por via de 
um desenho, para que quando ela tire um papel do pote saiba a qual atividade 
corresponde (pode escrever uma legenda para ajudar)� 

A lista de atividades pode ser diversa, podendo incluir: recortar imagens de uma 
revista e fazer colagens; ligar a um familiar; tirar fotografias; dar miminhos; construir 
um puzzle, etc�� 

http://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2015/02/brincar-de-
desenhar-papel-com-os-desenhos�jpg
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