
Manhã R NR Tarde R

AI- Acolhimento das crianças
AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AI- Realização do presente para a Mãe: 

carimbagem
AI- Atividades livres e espontâneas

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AI- Acolhimento das crianças
AI- Cuidados individualizados de higiene  

e de alimentação

AI/PG- Brincadeiras de interação entre as 

crianças e os adultos no espaço da sala 1
AI- Atividades livres e espôntaneas

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

Feriado Feriado

AI- Acolhimento das crianças
AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AI- Brincadeiras de interação entre o 

adulto e a criança: troca de afetos, 

conversar, cantar

AI- Atividades livres e espontaneas

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AI- Acolhimento das crianças
AI- Cuidados individualizados de higiene e 

de alimentação

AI/PG- Brincadeiras de interação entre as 

crianças e os adultos : cantar, conversar, 

construções com legos

AI- Atividades livres e espontaneas

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

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana  de 23 a 27  de Abril         Responsável:  Patrícia Oliveira                   Sala: 0 Branca

DiaÁreas / Objetivos

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: identificar e manifestar 

de forma progressiva as suas 

necessidades básicas/ 

expressar emoções e 

sentimentos/ responder com 

diferentes sentidos de acordo 

com os estímulos/ valorizar a 

figura da mãe    Area das 

expressões : explorar espaços 

e objetos através da 

brincadeira e do movimento/ 

manipular objetos com uma 

precisão cada vez maior  Area 

do conhecimento do mundo: 

Explorar o meio e as diferentes 

qualidades dos objetos através 

dos sentidos
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4ª
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