
Manhã R NR Tarde R
AI - Acolhimento das crianças/Canção dos 

Bons Dias/Exploração e utilização do 

quadro de presenças

AI - Atividade no âmbito do Programa 

Sorriso Feliz - unidade móvel
AI/PG - Realização de jogos e puzzles

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AI/PG -Atividades livres nas diferentes 

áreas da sala

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI - Acolhimento das crianças/Canção dos 

Bons Dias/Exploração e utilização do 

quadro de presenças
AG - "Saltar, saltar e no arco entrar" - 

Atividade de expressão motora com arcos 

e bolas

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI - Acolhimento das crianças/Canção dos 

Bons Dias/Exploração e utilização do 

quadro de presenças

AI - Pintura livre no cavalete

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AI/PG - Atividades livres nas diferentes 

áreas da sala

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI - Acolhimento das crianças/Canção dos 

Bons Dias/Exploração e utilização do 

quadro de presenças

AG - Dinamização do jogo das cores - 

brncadeiras com legos
AI/PG - Modelagem com plasticina

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AI/PG - Atividades livres nas diferentes 

áreas da sala

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI - Acolhimento das crianças/Canção dos 

Bons Dias/Exploração e utilização do 

quadro de presenças

AG - Leitura e exploração de um livro 

trazido pelas crianças

AI/PG - Exploração dos materiais de 

construção

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AI/PG - Atividades livres nas diferentes 

áreas da sala

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Ana Paula Castro _____________________________________

NR - Não realizado

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 19 a 23 de fevereiro                     Responsável: Ana Paula Castro           Sala: 2 JC

DiaÁreas / Objetivos

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

5ª

6ª

Plano Atividades

Área da Formação Pessoal e 

Social: Criar relações de 

colaboração com os outros;  

Colaborar na arrumação e 

ordem dos espaços; Progredir 

na aquisição de hábitos de 

higiene e segurança; Progredir 

na aquisição de hábitos na hora 

da refeição; Identificar as 

principais partes do corpo Área 

de Expressão e 

Comunicação - Linguagem 

Oral e Abordagem à Escrita: 

Participar em conversas; 

Adquirir vocabulário novo; 

Desfrutar de histórias, poemas, 

textos de tradição oral Área de 

Expressão e Comunicação -  

Educação física: Coordenar e 

controlar o próprio corpo 

Área da Expressão e 

Comunicação - Educação 

Artística: Manipular diferentes 

materiais Área da Expressão e 

Comunicação - Matemática: 

Classificar objetos segundo um 

critério (tamanho, cor, forma, 

etc.) 
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