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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Reanimar a Brincar
Escola de Cadetes e Infantes

ÁREAS DISCIPLINARES
Português e Ciências

NÍVEIS DE ENSINO
Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico

NOME DA ATIVIDADE

Bombeiros em bom português

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE

Nesta atividade a turma irá explorar 
a construção frásica e treinar a sua 
capacidade de comunicação, com recursos 
a palavras chave relativas aos bombeiros.
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COMO CHEGAR
O projeto Reanimar a Brincar | Escola de Cadetes e Infantes 
realiza-se por iniciativa dos Bombeiros Voluntários de Santa 
Comba Dão, próxima do Centro de Santa Comba Dão.

Oliveira
de Frades

Reanimar a Brincar

Escola de Cadetes e Infantes

BVSCD - Av. Dr. Sá Carneiro 8

3440-324 Santa Comba Dão
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Prepare as atividades 
a realizar.

Entre em contacto com 
João Nunes, Bombeiro 
Voluntário de Santa Comba Dão.
+351 323 881 342

Reserve e agende 
a visita de estudo para 
os/as seus alunos/as.
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O PROJETO

Os Bombeiros Voluntários de 
Santa Comba Dão desen-
volveram o projeto “Rea-
nimar a Brincar” no qual 

desenvolvem iniciativas onde simulam 
atividades associadas aos Bombeiros, 
junto de crianças.

O bombeiro João Nunes, dinamizador 
desta iniciativa, desloca-se às escolas, 
bibliotecas e outros espaços destinados 
a crianças, e desenvolve, junto das 
mesmas, atividades que as ajudam 
a atuar em situação de emergência.

O projeto “Reanimar a Brincar” destina-
-se a crianças com idades compreendi-
das entre os 4 e os 12 anos, sendo fruto 
da ideia de três pessoas com atividade 
associada à emergência pré hospitalar: 
uma enfermeira, uma técnica do Centro 
de Orientação de Doentes Urgentes 

(do Instituto Nacional de Emergência 
Médica) e um bombeiro. Nesta iniciativa, 
dá-se a conhecer alguns gestos que po-
dem salvar vidas: ligar para o 112, fornecer 
informações corretas (morada, idade das 
vítimas), deitar um(a) acidentado(a) em 
posição lateral de segurança e a mano-
bra de reanimação (massagem) cardíaca. 

E tudo isto num registo lúdico e aces-
sível, enriquecido com muita música, 
coreografias, brinquedos e pequenas 
histórias que envolvem personagens 
conhecidas de todos, como o Rafa, 
a Dra. Brinquedos, o Mickey e o Pateta, 
entre tantos outros.
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DESCUBRA AS ATIVIDADES 
QUE PODE FAZER COM 
OS/AS ALUNOS/AS

Reanimar a Brincar

O projeto Reanimar a Brincar | Escola de Cadetes e Infantes 
ao desenvolver iniciativas com crianças entre os 4 e os 12, permitirá 
receber um elemento dos Bombeiros na escola para a dinamização 
de sessões divertidas e instrutivas sobre a atividade dos bombeiros 
ou visitar o quartel de bombeiros de Santa Comba Dão.

Visitar a exposição na casa da cultura sobre os Bombeiros Voluntários 
de Santa Comba Dão (conhecer a longa e rica história da corporação, 
os meios e fardamento utilizados, as valências existentes e a bibliogra-
fia associada);

Participar nas simulações criadas pelo projeto Reanimar a Brincar (tais 
como: ligar para o 112, fornecer informações corretas (morada, idade 
das vítimas) , deitar um(a) acidentado(a) em posição lateral de segu-
rança e a manobra de reanimação (massagem) cardíaca.
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ATIVIDADE
Bombeiros em 
bom português
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Nesta atividade através de um jogo 
de cubos será realizada uma 
dinâmica de comunicação 
comunicação que permita aos/às 
alunos/as partilharem o que 
aprenderam nesta experiência com 
os bombeiros e simultaneamente 
treinarem a construção frásica.

Nível de Ensino
Pré-escolar e 1º Ciclo 

do Ensino Básico 

Competências a Desenvolver
Informação e Comunicação

Pensamento crítico

Pensamento criativo

Relacionamento interpessoal

Duração da Atividade
3 a 4 horas

Complexidade

Notas: 
O tempo estimado corresponde à constru-
ção do jogo e teste. Não está contemplado 
o tempo para jogar.
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OBJETIVOS

Promover a 
criatividade e 
o trabalho em equipa.

Criar momentos 
de brincadeira que são, 
ao mesmo tempo, 
de criatividade.

Desenvolver a capacidade 
de comunicação dos/as 
alunos/as.

Trabalhar a construção 
frásica.
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1. Preparação
Consulte os anexos elaborados e, com base nos 
mesmos, pense como poderá organizar a sua turma 
de forma a desenvolver a atividade com sucesso.

Selecione também os materiais necessários 
para a execução da tarefa:

Cartolina (de diferentes cores para as 
diferentes categorias)
Folhas brancas
Lápis ou canetas coloridas
Velcro de colar
Cola

2. Introdução
A atividade levará os/as alunos/as a criarem um jogo 
que lhes permita criar frases com pictogramas desenhados 
pelos próprios.

3. Implementação
Organize a turma de forma a constituir diferentes equipas, 
que permitam a que todos/as alunos/as se empenham nas 
atividades e tarefas que lhes foram atribuídas.

Peça à equipa que elaborem uma lista com os seguintes 
elementos: 12 sujeitos, 36 verbos, 24 substantivos, 12 adjeti-
vos e 6 advérbios. Caso as crianças ainda não tenham essa 
capacidade, utilize a nossa lista em anexo.
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De seguida, é altura de os/as alunos/as transformarem 
os elementos da lista em pequenas imagens que os 
ilustrem e, assim, criarem as diferentes faces dos cubos. 
As imagens deverão ter uma dimensão ajustada ao 
cubo planificado. Como tal, idealize o tamanho do 
cubo, bem como das imagens a conter, por exemplo, 
7cm x 7cm.

Na 3ª etapa deve entregar-lhes a planificação do cubo 
(já cortada ou por cortar) e solicitar-lhes que a montem, 
colem as imagens em cada face e as pintem.

No final, aplique o velcro em cada um dos cubos de 
forma a que depois seja mais fácil para os/as alunos/
as criarem frases utilizando os diversos cubos. Tenha 
em atenção o local onde coloca o velcro para que não 
comprometa as imagens.

Depois de concluídos os cubos pode dar início ao jogo, 
com base nas regras que são apresentadas no anexo II.

Incentive os/as alunos/as a refletir e falar sobre a expe-
riência que tiveram nos bombeiros destacando o que 
aprenderam. Tente desafiá-los/as a utilizarem palavras 
que se relacionem com este assunto.

4. Reflexão
Faça uma reflexão com a turma sobre a facilidade / 
dificuldade que sentiram ao jogar a este jogo.

Questione-os/as também se o mesmo serviu para 
otimizar a capacidade de comunicação ou não.
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Será interessante falar também sobre as frases estra-
nhas que se vão acabar por formar, com a junção dos 
cubos criados.

Termine recordando o trabalho que é desenvolvido 
pelos bombeiros e a importância de sermos solidários 
e ajudarmos os que nos rodeiam.
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Anexo I 
Lista do Jogo

Sujeitos

Verbos

Substantivos

Bombeiro/a
Alpinista
Doente
Acrobata 
Ladrão/Ladra
Médico/a

Correr 
Encontrar 
Montar
Pegar 
Acender
Fazer 
Salvar
Dedicar 
Nadar 

Idoso/a
Enfermeiro/a 
Criança 
Jogador/a de futebol 
Pintor/a
Polícia

Pintar 
Limpar
Misturar 
Atirar 
Vencer 
Ler 
Morrer 
Tratar 
Socorrer

Homem
Mulher 
Amor 
Lealdade
Casa 
Rio 
Praia

Bola
Livro 
Pedras 
Cão 
País 
Maca 
Saúde 

Curar
Deitar 
Ligar
Gostar 
Estar 
Ser 
Abrir
Identificar 
Chamar 

Começar 
Falhar 
Comprar 
Construir 
Falar 
Gritar
Achar 
Chorar 
Ganhar

Doença 
Gato
Telefone
Manada 
Quadrilha 
Armário
Prédio

Arquipélago 
Identificação 
Carro
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ANEXOS Anexo I 
Lista do Jogo

Adjetivos Advérbios
Bom/boa
Doente
Sujo/a
Aflito/a 
Atento/a
Alto/a
Calmo/a
Agitado/a
Rápido/a
Frágil
Amigo/a
Mau/má

Hoje
Sempre
Aqui
Pouco 
Muito
Em cima
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Anexo II 
Regras do Jogo

Para jogar os/as alunos/as deverão organizar-se em 
pequenos grupos de forma a que todos/as tenham 
acesso ao que está a acontecer.

Poderão entrar criar as suas próprias frases, utilizando 
as categorias que enumeramos na atividade:

Sujeitos
Verbos
Substantivos
Adjetivos
Advérbios

Depois deve juntar apenas as faces que melhor 
correspondem e pronunciar a frase criada.

Bom jogo!
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Anexo III
Planificação do Cubo
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