
Manhã R NR Tarde R

AG/AI - Diálogo/Novidades/Nomeação do 

responsável do dia/Registo de presenças 

PG/AI - Quem és tu?

PG/AI - As novas ementas - tabela
AG/AI - Atividade de envolvimento 

parental - pião

AG/AI - Diálogo/Nomeação do 

responsável do dia/Registo de presenças 

AG/PG - Quantos são?

AG/PG - Atividade de envolvimento 

parental - jogo dos berlindes

AG - Visualização e audição de diferentes 

estilos de música

AG - Educação Física (16h - 16h45)

AG/AI - Diálogo/Nomeação do 

responsável do dia/Registo de presenças

AG/AI - Exploração de diferentes imagens 

AG/AI - Inglês (13h - 13h45)

AG - Reconto da história Adivinha o 

quanto gosto de ti , de Sam McBratney - 

fantoches

AG/AI - Diálogo/Nomeação do 

responsável do dia/Registo de presenças

AG - Projeto Mais Ciência - Sabres de Luz

AG - Exploração de uma canção

PG/AI - Realização de brincadeiras livres 

AG/AI - Diálogo/Nomeação do 

responsável do dia/Registo de presenças

AG/AI - Criação de uma história com 

flashcards
AG/AI - Registo no nosso livro

PG/AI - Organização dos trabalhos 

realizados nas capas individuais

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

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: 

Interagir e socializar de forma 

positiva com o outro; Reconhcer 

semelhanças e diferenças do outro; 

Aceitar a opinião do outro 

Expressão e Comunicação - 

Dominío da Educação Física: 

Desenvolver a destreza 

manipulativa; Compreender e 

cumprir regras de um jogo

Expressão e Comunicação - 

Domínio da Educação Artística:

●jogo dramático/teatro: Recriar, 

inventar ou experimentar 

personagens e situações de 

dramatização por iniciativa própria 

ou a partir de propostas

●artes visuais: Dialogar sobre as 

diferentes imagens e/ou objetos em 

diferentes contextos; Respeitar as 

criações do outro

●música: Cantar canções; Revelar 

curiosidade sobre diferentes estilos 

de música

●dança: Desenvolver o sentido 

rítmico e de relação do corpo com o 

espaço e com os outros

Expressão e Comunicação - 

Domínio da matemática: Organizar 

conjuntos de um certo número de 

objetos e consegue contar de forma 

crescente e decrescente; 

Relacionar a adição com o 

combinar de dois grupos de objetos 

e a subtração com o retirar uma 

dada quantidade de objetos de um 

grupo

Expressão e Comunicação - 

Dominío da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita: Relatar 

acontecimentos, mostrando 

progressos não só na clareza do 

discurso, como no respeito pela 

sequência dos acontecimentos; 

Tomar consciência gradual sobre 

diferentes segmentos orais; 

Aperceber-se do sentido direcional 

da escrita

Conhecimento do Mundo: 

Demonstrar curiosidade e interesse 

pelo que a rodeia, colocando 

questões; Demonstrar interesse na 

partivipação de experiências 
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DiaÁreas / Aprendizagens 
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