
Manhã R NR Tarde R

AG - Diálogo em grande grupo/Nomeação 

do responsável do dia/Registo de 

presenças/Surpresa do calendário 

AG - Saída: Vamos visitar o pai natal 

AI - Elaboração da lembrança de natal 

(cont.)

AI/PG - Atividades de jogo espontâneo

AG - Diálogo em grande grupo/Nomeação 

do responsável do dia/Registo de 

presenças/Surpresa do calendário

AG - Exploração de trava-línguas

AI - Elaboração da lembrança de natal 

(cont.)

AI - O meu cone pai natal - pintura e 

recorte

AG - Educação Física (16h - 16h45)

AG - Diálogo em grande grupo/Nomeação 

do responsável do dia/Registo de 

presenças/Surpresa do calendário

AG - Exploração de uma história de natal

AI - Finalização da elaboração da 

lembrança de natal (cont.)
AG - Inglês (13h - 13h45)

AG/ AI - Exploração de instrumentos 

musicais 

AG - Diálogo em grande grupo/Nomeação 

do responsável do dia/Registo de 

presenças/Surpresa do calendário

AG - Confeção de queques

PG - Alteração do placard  da sala: 

Chegou o inverno 
AG - Realização do jogo "O anel"

AI - Finalização de trabalho anteriores

AG - Diálogo em grande grupo/Nomeação 

do responsável do dia/Registo de 

presenças/Surpresa do calendário

AG - Visualização do filme "O Expresso 

Polar"

AG/AI - Registo no nosso livro

AG - Educação Física (16h - 16h45)

Legenda:

AG - Atividade de grupo

PG - Atividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Atividade individual

R - Realizado Telma Pinto _____________________________________

NR - Não realizado

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Atividades Semanal

Semana de 18 a 22 de dezembro de 2017                       Responsável: Telma Pinto                        Sala: 5 - roxa

DiaÁreas / Aprendizagens 

Nota: O Plano Semanal de Atividades poderá ser alterado de acordo com necessidades e interesses do grupo

5ª

6ª

Plano Atividades

Formação Pessoal e Social: Fazer 

escolhas e tomar decisões; 

Demonstrar comportamentos de 

apoio e entreajuda, por iniciativa 

própria ou quando solicitado

Expressão e Comunicação - 

Dominío da Educação Física: 

Desenvolver a destreza 

manipulativa; Aceitar e cumprir as 

regras de um jogo

Expressão e Comunicação - 

Domínio da Educação Artística:

●jogo dramático/teatro: Envolver-se 

em situações de jogo simbólico 

cada vez mais complexos

●artes visuais: Respeitar as 

criações do outro; Explorar 

materiais e técnicas de expressão 

artística

●música: Cantar canções; 

Demonstrar interesse na 

exploração de instrumentos 

musicais

●dança: Interpretar pequenas 

sequências de movimento

Expressão e Comunicação - 

Domínio da matemática: Realizar 

contagens; Tomar o ponto de vista 

de outros, sendo capaz de dizer o 

que pode e não pode ser visto de 

uma determinada posição

Expressão e Comunicação - 

Dominío da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita: Colocar 

questões sobre novas palavras e 

usar novo vocabulário; Tomar 

consciência gradual sobre 

diferentes segmentos orais

Conhecimento do Mundo: 

Demonstrar curiosidade e interesse 

pelo que a rodeia, colocando 

questões; Identificar algumas 

manifestações do património 

cultural do seu meio, bem como de 

outros 
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