
  
 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMA DESCRIÇÃO  
DO EPISÓDIO 

RELAÇÃO DO PROGRAMA  
COM AS OCEPE 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES  
COMPLEMENTARES 

Peg e o Gato - 3ª e 6ª – 9:30 

Série que alia a música à resolução 
de problemas matemáticos. 

O Peg e o Gato são dois amigos que 
gostam de explorar e viver grandes 
aventuras. Nessas aventuras fazem 
novos amigos que os ajudam a 
resolver os problemas que vão 
encontrando. 

Episódio 11 
3ª feira – 19/5/20 

"O problema do amigo 
imaginário" 

A Peg e o Gato vão ao Vale 
Pré-histórico para fazer um 
piquenique com a amiga 
Estegossauro. 

No decorrer da aventura vão 
surgindo vários problemas 
para resolver, onde o Micas, 
amigo imaginário do Gato 
também participa. 

Área da Expressão e 
Comunicação: Linguagem Oral e 
Abordagem à Escrita 

Área do Conhecimento do 
Mundo: conhecimento do mundo 
físico e natural 

Área de Formação Pessoal e 
Social: convivência democrática 
e cidadania 

-Construir dinossauros com materiais reutilizáveis 
(latas vazias, embalagens diversas...) 

-Comparar o tamanho dos dinossauros e ordená-los 
do maior para o mais pequeno 

-Construir um parque jurássico com os dinossauros, 
usando diferentes materiais para o completar 
(árvores, ervas, flores, rochas...) 

 -Criar uma história com um amigo imaginário. 

-Contar a história à família e pedir que a escreva 

-Fazer um piquenique em casa ou no quintal com a 
família e o amigo Imaginário 

-Registar a ementa do piquenique 

-Participar na preparação do piquenique 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
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Episódio 12 
5ª feira – 22/5/20  

"O problema da promessa" 

O Romeu faz uma promessa à 
Julieta e para a cumprir vai 
precisar da ajuda dos amigos 
Peg e o Gato. 

 

 

 

 

 

Área da Expressão e 
Comunicação: Linguagem Oral e 
Abordagem à Escrita; 

Matemática 

Área de Formação Pessoal e 
Social: convivência democrática 
e cidadania 

-Conversar com a família sobre o que significa uma 
promessa e o valor da amizade 

-Partindo de frases elaboradas em família que 
comecem por “Eu prometo...” recortar a frase em 
2 partes: a 1ª parte “Eu prometo” e a 2ªa as ações. 
Colocar em caixas diferentes e tirar à sorte para 
completar a frase. Cada um fica com as suas 
promessas. Será que consegue cumprir? 

-Criar rimas simpáticas para os amigos  

-Enviar uma carta com as rimas a um dos amigos e 
à educadora 

-Usar o corpo para recriar as linhas referidas no 
vídeo - horizontal, vertical e diagonal. 

-Representar linhas horizontais, verticais e 
diagonais através do desenho ou pintura 
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