
Manhã R NR Tarde R

Formação Pessoal e Social            AG - Bons dias / Suplemento da manhã        

Verbalizar as necessidades 

relacionadas com o seu bem estar;

 AI - Expressão plástica: esponjagem - 

elaboração do embrulho                                              

AI - Expressão plástica: esponjagem - 

elaboração do embrulho

Realizar de forma independente as 

tarefas da rotina do dia a dia;

 AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

Expressar  as suas opiniões, 

preferências e apreciações críticas;
AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Revelar confiança em experimentar 

atividades novas
AG - Bons dias / Suplemento da manhã           

Conhecer e valorizar manifestações do 

património cultural

AI - Expressão plástica: esponjagem - 

terminar a elaboração do embrulho 

AI - Expressão plástica - Colorir imagem 

natalícia

Expressão e Comunicação
AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

Domínio da Educação física:                      

. Coordenar movimentos amplos                                       

. Desenvolver a destreza manipulativa

AG - Recreio no parque
AG/AI - Educação física (das 16h45 às 

17h30)

Domínio da Educação artística:            AG - Bons dias / Suplemento da manhã

Artes visuais:                                                

. Desenvolver a imaginação e a 

criatividade

AI - Expressão plástica - pintura do 

presente de natal
AG - Música - Canção de Natal

Educação física:                                          

Cooperara em situações de jogo; 

executar movimentos corporais como 

meio de expressão

AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

Jogo dramático:                                           

. Envolver-se em situações de jogo 

simbólico e jogo dramático

AG - Recreio no parque AG/AI - Inglês (das 16h30 às 17h15)

Dança:                                                            

. interpretar pequenas sequências de 

movimento, dançando de forma 

coordenada e apropriada à temática;

AG - Bons dias / Suplemento da manhã

Musica:                                                          

cantar canções com controlo 

progressivo da melodia

AI - Expressão plástica - pintura do 

presente de natal

AI - Expressão plástica - terminar pintura 

do presente de natal 

Domínio da Linguagem:                              

. Desenvolver o vocabulário; criar o 

gosto pelo ouvir histórias;

AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AI/PG - Exploração livre da nova sala e 

das suas áreas

Conhecimento do Mundo AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

.  Identificar e vivenciar as tradições 

natalícias
AG - Bons dias / Suplemento da manhã

.  Demonstrar curiosidade e interesse 

pelo que a rodeia, colocando questões;
AG - Dança: canção de Natal AI - Colorir imagem de Natal

AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Helena Pinto _____________________________________

NR - Não realizado

Nota: O Plano Semanal de Atividades poderá ser alterado de acordo com necessidades e interesses do grupo
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CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO
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