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Grupo de 1.º e 2.º ano 

 

Actividade de Expressão e jogos 

 

Realizadas às 6.ª feiras: às 14h 

Jogo de passagem do disco 

 

13/10/2006 

 

  
 

 

Caça ao tesouro 
Actividade relacionada com tema dos Piratas 12/02/2007  

Jogo cooperativo organizado com o grupo do pré-escolar, 1.º e 2.º ano 

Uma garrafa muito antiga tinha sido encontrada e uma funcionária da escola vinha trazer à 

Unidade de Surdos. São retirados de dentro da garrafa: um mapa e um pergaminho que conta 

uma história de piratas muito antiga em Faro. A partir daí seguem-se as várias pistas, com 

exploração das posições espaciais: à frente, atrás, em cima, debaixo, dentro, fora, longe, perto, 

etc. 

Os alunos mostraram-se muito interessados no jogo.  

 

           
Abertura da garrafa                                                      Desenrolar do mapa e da história 
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Leitura da história                                                     Procura do tesouro de acordo com as pistas 

 

   
    Procura do tesouro                     Descoberta do tesouro              Abertura do cofre do tesouro 

 

 

 

As crianças ajudaram a abrir a garrafa, fotografia 1, retiraram o mapa que vinha muito 

bem enrolado com um cordão, especialmente preparado para parecer um mapa de tesouro muito 

antigo depois, com muito cuidado, ajudaram a desenrolá-lo, fotografia. Todas as crianças 

estavam muito curiosas. Com a ajuda da Formadora de LGP, que explicava, em Língua Gestual 

Portuguesa (LGP), os passos que tinham que seguir para encontrar o tesouro, todas as crianças se 

mobilizaram para encontrar o dito tesouro, fotografia 3. No fim descobriram um pequeno cofre 

com contas, fotografia 4. Todos brincaram com as contas. Foi construído um cartaz coletivo com 

o registo do acontecimento, algumas crianças que já tinham algum domínio da escrita 

elaboraram textos que ilustraram.  
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Apresentação Final 

 

Actividades de Educação e Expressão Artística desenvolvidas no âmbito do Projecto “Espaço 

para o Gesto e Brincadeiras” da Unidade de Surdos de Faro e Projecto “Alegria e Empatia” do 

grupo da sala 12. As actividades do Espaço para o Gesto e Brincadeiras decorreram todas as 2.ª 

feiras à tarde das 15.50h às 17.30h e noutros momentos considerados propícios de acordo com o 

contexto. Nos vídeos vemos um bocadinho de algumas dessas actividades. 

Todas as crianças e jovens se empenharam para aprender o poema e os movimentos com Língua 

Gestual Portuguesa e a dança, dentro das suas possibilidades. Hoje todos em conjunto 

apresentam o resultado do seu esforço. 
 

A turma da sala 12 a partir do mês de Março passou a ter actividades de “O movimento no 

espaço, expressão e dança”  2 vezes por semana 50 min cada dia, das 8.30 às 9.15. 

O grupo do 1.º e 2.º ano tinha actividades de Expressão e Educação Física todas as 6.ªs feiras às 

14h às 15h, onde a partir do mês de Março também se explorou “O movimento no espaço, 

expressão e dança”; ao qual também aderiu o grupo do pré-escolar. 

 

Alguns registos do processo 

 

No início do ano lectivo a turma da sala 12, onde estão integrados 8 alunos surdos, no âmbito do 

Projecto “Alegria e Empatia” escolheu como nome de grupo “Piratas”. A porta da sala foi 

identificada com a palavra “Piratas” e foram afixados desenhos feitos pelos alunos.  

 

DVD – processo – título 6 – capitulo 2 (porta com desenhos dos piratas) 

 

O grupo de crianças e alunos surdos (do pré-escolar e do 1.º ciclo) fizeram um jogo de caça ao 

tesouro. No jogo o mapa tinha sido encontrado dentro de uma garrafa muito antiga (foi uma 

funcionária da escola que combinada com as professoras a foi levar à sala). A partir do mapa, 

todos seguiam uma série de indicações, dentro e fora da sala, que exploravam a localização no 

espaço, (em cima, debaixo, atrás, à frente, dentro…) até encontrar o tesouro. No fim fez-se um 

cartaz com o registo da actividade. 

Fotografia 5 Fotografia 6 
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DVD – processo – titulo 6 – capítulo 3 (mapa do tesouro no cartaz) 

Fotografias actividades – 0142 até 0148 

 

No Carnaval os alunos surdos e ouvintes, da sala 12, e as crianças do Pré-escolar, da Unidade de 

Surdos de Faro, vestiram trajes de pirata para desfilar. Os grupos do 1.º e 4.º ano ajudaram na 

confecção das roupas e adereços dos piratas. 

Fotografias do carnaval 
 

  

Às 2.ª feiras decorreram as actividades do Espaço para o Gesto e Brincadeiras onde todas as 

crianças e jovens surdos da Unidade se reuniam para fazer jogos e interagir. Nesse Espaço, os 

alunos surdos, do 2.º e 3.º ciclo, foram convidados a participar numa criação conjunta sobre o 

tema dos Piratas. A partir dos Piratas surgiu o tema do mar com a criação de um poema, uma 

coreografia do mar e a dança dos piratas. 

Os alunos participaram na criação dos cenários, adereços (peixes, gaivotas, barco, vela, etc.). 

DVD – processo – título 5 - capítulo 1 e 2 (o que se conseguir aproveitar?! (vela, peixes e 

pássaros) 

                            - título 6 – capítulo 6, 7 e 8 (o que estiver em condições – caixa do tesouro, 

fazer o baú…) 

 

Actividades “O movimento no espaço, expressão e dança” com alunos da turma da sala 12 

(desenvolvidas a partir de Março) no sentido de desenvolver globalmente as capacidades 

motoras e expressivas das crianças e também criar uma coreografia sobre o tema dos piratas e do 

mar (com ondas, peixes e aves). 

DVD – processo – Título 2 – capítulo 1, 2, 3, 4?! (o que se aproveitar e estiver em condições.) 

 

Actividades à 6.ª feira, crianças do 1.º, 2.º e pré-escolar, movimento, expressão e dança. Início 

dos ensaio da dança dos piratas para a apresentação do fim do ano lectivo. 

DVD – processo – título 4 (tudo) 

 

Pedimos a todos os convidados que olhem para estas brincadeiras com os olhos do coração. 

Estes piratas andaram à procura de um tesouro que já encontraram… Esperamos que cada um 

possa encontrar o seu tesouro… 
 

Apresentação final na biblioteca (DVD todo se for possível dividir em 4 momentos) 

 

1 – Os piratas partem no seu navio à procura do tesouro. 

 



290 

 

2 – Coreografia dos piratas no mar. Os piratas no mar têm muito trabalho, atiram redes e 

pescam, vêem pássaros que voam, soltam e enrolam velas ao vento, enfrentam ondas e 

tempestades, chegam a terra, seguem um mapa e cavam para encontrar o tesouro. 

 

3 – Poema “Piratas a brincar na beira do mar” - Os piratas amam o mar e falam da sua riqueza e 

mistério. 

 

4 – Dança dos Piratas – Os piratas já encontraram o seu tesouro, vão todos em grupo e com 

muita alegria festejar essa descoberta. 

 

 

Algumas Fotografias da apresentação na Biblioteca Municipal de Faro 
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