
Aprender e brincar fora da 
sala de aula 

Ideias para ter um Dia de Aulas ao Ar Livre 
Inesquecível



BRINCAR E APRENDER…

Apesar de todos os pais e professores entenderem a

importância de se passar tempo ao ar livre, as

brincadeiras acabam muitas vezes por ficar fora do dia a

dia da sala de aula por culpa de outras prioridades.

Brincar é importante para o desenvolvimento saudável

dos mais pequenos e, portanto, deve ser uma parte

essencial de todos os dias.

Aprender ao ar livre, também conhecido por aprender

fazendo, cria memórias duradouras, ajuda a construir uma

maior consciência do meio ambiente, oferece ferramentas

para a sua independência e autonomia, e faz as crianças

sentirem-se desafiadas e estimuladas a aprender.
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Depois do sucesso da edição de 2016, com mais de 48 mil

crianças a participar, em 2017 queremos chegar ainda a

mais crianças, professores e pais!

Com o objetivo de ajudar à organização deste dia,

decidimos lançar sugestões tendo em conta ideias que nos

foram enviadas pelas próprias escolas o ano passado.

Estas brincadeiras e jogos podem ser realizados e

adaptados a todas as idades e disciplinas.

Dia 18 de Maio está mesmo ai à porta e nós queremos

que todas as crianças tenham um dia ao ar livre.

Prepare-se!

As nossas sugestões

3



Uma vez que a imaginação das crianças não tem limites esta

atividade pode ser desenvolvida de várias formas:

• Apanhar aquilo que encontrarem (ramos, folhas,

areia…) e com isso desenharem um animal colando os

materiais numa folha/cartolina.

• Construções com todos os materiais que a natureza

tiver ao dispor.

1. Os desenhos e a natureza
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A matemática está muito mais presente no nosso dia a dia do

que as crianças pensam. Temos que levá-las a descobrir a

matemática.

Como? Deixamos aqui dois exemplos:

• Incentivar a contar (paus, pedras, …)

• Fazer medições de perímetros de rochas e pedras

2. A matemática junta-se à 
natureza
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As distâncias e a pontaria nem sempre são o forte dos mais

pequenos mas deixá-los testarem a sua pontaria enquanto

jogam ao tradicional jogo das latas vai levá-los a explorar o

seu cálculo e desenvolvimento motor.

3. Será que têm pontaria?
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As histórias ajudam as crianças a imaginar e a sonhar. Uma

boa história e uma boa sombra são os ingredientes perfeitos

para ouvir uma histórica encantadora.

4. Uma sombra e um livro
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Jogos tradicionais como por exemplo uma gincana são

atividades que podem levar a desenvolver o espírito de

equipa e outras competências importantes para o

desenvolvimento das crianças. As hipóteses são inúmeras.

Imagine e crie a sua própria gincana.

5. As gincanas nunca são de mais
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A história do gato e do rato já existe há muitos anos mas não

envelhece. E se pedir às crianças para fazerem uma

corridinha? Pode dificultar esta corrida se tiver obstáculos.

6. A história do gato e do rato

9



Faça os mais pequenos descobrir os segredos que a natureza

tem, os animais que nela habitam e as flores que nela

crescem. Esconda objetos que elas não conhecem e leve-as a

decifrarem enigmas e outros jogos para poderem chegar ao

tesouro final.

7. Porque a natureza e os seus 
tesouros
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É a explorar que as crianças mais percebem o nosso mundo

porque a natureza não é apenas aquilo que está visível aos

nossos olhos. Que tal ter uma aula de ciências ao ar livre com

lupas?

8. Tudo sobre a natureza
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