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

Bons Dias/Exploração e utilização do 

quadro de presenças

AI - Pintura sobre fita cola (Continuação)

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

AG - Diálogo sobre a proximidade do Dia 

da Mãe/ Definição do presente a realizar
AI - Desenho livre

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

Feriado

AI - Acolhimento das crianças/Canção dos 

Bons Dias/Exploração e utilização do 

quadro de presenças

AI - Realização da prenda para a mãe 

(Continuação)

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 - 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

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Ana Paula Castro _____________________________________

NR - Não realizado

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: Reconhecer situações 

de perigo; 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: Usar sistema 

de pinça; Subir e descer 

escadas em alternância Área 

da expressão e comunicação 

- Artes Visuais: Classificar as 

cores primárias; Criar com 

intencionalidade Área de 

Expressão e Comunicação - 

Domínio da Matemática - 

Classificar objetos segundo um 

critério (tamanho, cor, forma, 

etc.); Estabelecer relações 

espaciais (fora/dentro; 

cheio/vazio; em cima/em baixo; 

a trás/ à frente, etc.) Área de 

Conhecimento do mundo - 

Desfrutar das atividades em 

contacto com a natureza; 

Reconhecer alguma profissão 
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