
Manhã R NR Tarde R

AI- Acolhimento das crianças: Canção dos 

bons dias

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

PG- Brincadeiras e jogos de interação 

com fantoches
AI- Atividades livres e espontâneas

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AI- Acolhimento das crianças: Canção dos 

bons dias

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AI- Brincadeiras com as crianças nas 

áreas da sala ( construções, jogos de 

encaixe, livros)

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AI- Acolhimento das crianças: Canção dos 

bons dias

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AG- Toca e sente (cartaz sensorial) AI- Atividades livres e espontâneas

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AI- Acolhimento das crianças: Canção dos 

bons dias

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AG- Introdução e exploração do ficheiro de 

imagens: Os veiculos
AI- Atividades livres e espontaneas

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AI- Acolhimento das crianças: Canção dos 

bons dias

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AI- Decoração de carros de cartão

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Patrícia Oliveira _____________________________________

NR - Não realizado

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

5ª

6ª

Plano Atividades

Area da formação pessoal e 

social: Colaborar de forma ativa 

na realização de atividades 

quotidianas relacionadas com a 

alimentação, higiene e 

descanso / Mostrar uma certa 

autonomia na realização das 

tarefas quotidianas/ perceber e 

manifestar algumas sensações 

através dos sentidos  Area de 

Expressão e Comunicação:  

aumentar o vocabulário 

progressivamente/ 

compreender mensagens 

simples/ manipular de forma 

ativa os materiais e utensílios 

relacionados com a expressão 

plástica/ participar nas canções 

e jogos musicais  Area do 

conhecimento do mundo: 

mostrar interesse e apreço pela 

participação nas atividades de 

sala
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CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 19 a 23  de Fevereiro      Responsável:  Patrícia Oliveira                   Sala: 1 Lilás

DiaÁreas / Objetivos
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