
Manhã R NR Tarde R

Formação Pessoal e Social            
 AG - Bons dias / marcação de presenças, 

tempo e escolha do responsável/ diálogo 

acerca do fim de semana

Revelar gosto por aprender usando no 

quotidiano as aprendizagens que vai 

realizando

PG/AI - Artes visuais: recriar a obra de 

Monet (cont.)

PG/AI - Artes visuais: recriar a obra de 

Monet (terminar)

Realizar cada vez mais de forma 

independente as tarefas da rotina do dia 

a dia;

AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

Expressar  as suas opiniões, 

preferências e apreciações críticas;
AG - Recreio AG - Recreio 

Revelar confiança em experimentar 

atividades novas

 AG - Bons dias / marcação de presenças, 

tempo e escolha do responsável/ diálogo 

acerca do fim de semana/ Páscoa

 AI - Artes visuais:Colorir e colagem de 

borboletas

AI - Artes visuais:Colorir e colagem de 

borboletas

Expressão e Comunicação
AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

Domínio da Educação física:                      

. Coordenar movimentos amplos                                       

. Desenvolver a destreza manipulativa

AG - Recreio 
AG/AI - Educação física (das 16h45 às 

17h30)

Domínio da Educação artística:            Feriado

Artes visuais:                                                

. Desenvolver a imaginação e a 

criatividade . Explorar diferentes formas 

de expressividade artística nas suas 

produções plásticas

Domínio da Linguagem oral:                              

. Desenvolver e alargar o seu 

vocabulário    . Melhorar o seu discurso 

oral e construção frásica

   AG - Bons dias / marcação de 

presenças, tempo e escolha do 

responsável

                          . 
AI - Inicio da elaboração da prenda do dia 

da mãe - esponjagem

AI - Inicio da elaboração da prenda do dia 

da mãe - esponjagem

AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AI/PG - Exploração livre da nova sala e 

das suas áreas

Conhecimento do Mundo AG - Recreio AG - Recreio 

Demonstrar curiosidade e interesse pelo 

que a rodeia,observando e colocando 

questões que evidenciam o seu desejo 

de saber mais

   AG - Bons dias / marcação de 

presenças, tempo e escolha do 

responsável

Alargar os seus horizontes em relação 

às cores relacionando-as a obras de 

arte

AG - Intervenção sorriso feliz - atividades 

ludicas

AI - Inicio da elaboração da prenda do dia 

da mãe - esponjagem

 AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AG/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AG - Recreio AG - Recreio 

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Helena Pinto _____________________________________

NR - Não realizado

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 23 a 27 de Abril          Responsável:   Helena Pinto                       Sala: 3.1

DiaÁreas / Objetivos

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