
 
 
 
Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 

 
 

Ser e Crescer: A Expressão Físico-
Motora através dos Jogos Cooperativos 

 
 

Formação no âmbito do Programa Nacional de Sucesso Escolar (PNPSE),  

“Resolução do Conselho de Ministros 23/2016”. 

 
 

Local: Escola Secundária de Mem Martins 
 
Formador: Lineu Oliveira 
 
Calendarização:    

Outubro: 7, 14 (10h00m-13:00m e das 14h30m-17:30m),  

       21 e 28 (10h00m-13h00m e das 14h30m-18h00m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 
 

Ser e crescer : A expressão físico-motora através dos jogos cooperativos 
  

Registo: CCPFC/ACC-87823/16, Nº Créditos: 1/ 25 h  

Modalidade: Curso de Formação. 

Destinado a: Educadores de Infância e Professores 1º Ciclo. 

Área de formação - Código: C      Designação: Formação educacional geral e das organizações educativas 

Formador: Lineu De Oliveira 

Nº de turmas:  1 (uma). 
 

São objetivos do ensino pré-escolar (Lei 5/97 de 10 de Fevereiro, Capítulo IV, Artigo 10º) e do 1º Ciclo (Lei 

nº 46/86, artigos 7.º e 8.º) - Lei de Bases do Sistema Educativo - proporcionar o desenvolvimento físico e 

motor; proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e sócio-afectiva; 

proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos civicamente responsáveis 

e democraticamente intervenientes na vida comunitária; fomentar a inserção do aluno em grupos sociais 

diversos, no respeito pela pluralidade das culturas; e estimular o desenvolvimento global de cada criança, 

no respeito pelas suas características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens 

significativas e diversificadas; desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens 

múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo, 

entre outros. 

Os JOGOS COOPERATIVOS permitem aos alunos consciencializarem a necessidade de uma aprendizagem 

cooperativa, na qual o todo só tem sucesso com a participação inclusiva de todos os participantes, 

proporcionando aprendizagens ativas facilitadoras de uma descoberta permanente de novos percursos e 

de outros saberes, bem como de aprendizagens socializadoras condutoras de formação moral e crítica na 

apropriação dos saberes, desempenhando assim um importante papel no processo educacional. 
 

Objetivos : 
 

• Consciencializar os docentes para a importância da criação de contextos e processos educativos 

facilitadores de aprendizagens promotoras de integração. 

• Desenvolver competências de forma a criar um perfil de professor-mediador. 

• Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões, proporcionando 

aprendizagens significativas ao nível cognitivo, emocional e social através dos Jogos Cooperativos. 

• Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa. 

• Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, compreendendo e aplicando as regras combinadas 

na turma, bem como os princípios de cordialidade e respeito na relação com os colegas e o professor-

mediador. 

• Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às possibilidades 

oferecidas pela situação de jogo e ao seu objectivo. 

• Cumprir as regras de jogos infantis, seleccionando e realizando com intencionalidade e oportunidade as 

suas acções características. 

• Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva intra e inter pessoal promotora da 

saúde e bem-estar, e da qualidade de vida, assim como, uma progressiva consciência do todo. 


