
Manhã R NR Tarde R

AG/AI - Diálogo/Nomeação do 

responsável do dia/Registo de presenças 

PG/AI - A minha altura - registo 

AI - Elaboração da lembrança para o dia 

da mãe

AG - Realização de uma experiência: 

cromatografia em papel

AG/AI - Diálogo sobre a 

páscoa/Nomeação do responsável do 

dia/Registo de presenças 

AG - O coração

AG - Os bichinhos da seda: organização 

de informação 
AG - Amanhã é feriado, porquê?

AG - Educação Física (16h - 16h45)

Encerrado

AG/AI - Diálogo/Nomeação do 

responsável do dia/Registo de presenças

AG - Exploração de palavras: associação

PG/AI - O boneco humano (continuação)

AG - Abril, mês da prevenção de maus 

tratos na infância - observação de 

imagens e finalização da história

AI/PG - Realização de atividades livres 

AG/AI - Diálogo/Nomeação do 

responsável do dia/Registo de presenças 

AI - O que vem a seguir - padrões
AG - O animal mais estranho do mundo, 

qual é?

AG/AI - Realização do jogo do estica AG/AI - Registo no nosso livro

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

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Atividades Semanal

Semana de 23 a 27 de abril de 2018                    Responsável: Telma Pinto                        Sala: 5 - roxa

DiaÁreas / Aprendizagens 

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: 

Conhecer e aceitar as suas 

características pessoais; 

Desenvolver a sua opinião critica 

relativa a acontecimentos do mundo 

que a rodeia Expressão e 

Comunicação - Dominío da 

Educação Física: Em situações de 

jogo, seguir orientações e regras, 

revelando compreendê-las 

Expressão e Comunicação - 

Domínio da Educação 

Artística:●jogo dramático/teatro: 

Recriar, inventar ou experimentar 

personagens e situações de 

dramatização por iniciativa própria 

●artes visuais: Respeitar as 

criações do outro; Explorar 

materiais e técnicas de expressão 

artística ●música: Revelar 

curiosidade por diferentes estilos de 

música ●dança: Desenvolver o 

sentido rítmico e de relação do 

corpo com o espaço e com os 

outros; Realizar movimentos 

básicos de forma coordenada 

Expressão e Comunicação - 

Domínio da matemática: Utilizar 

gráficos e tabelas simples para 

organizar a informação recolhida e 

interpretá-la de modo a dar 

resposta às questões colocadas; 

Operar com forma geométricas, 

descobrindo e referindo 

propriedades e identificando 

padrões e simetrias; Explorar 

diversas formas alternativas para 

medir Expressão e Comunicação - 

Dominío da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita: Aperceber-se 

do sentido direcional da escrita; 

Reconhecer letras e aperceber-se 

da sua organização em palavras; 

Identificar diferentes palavras numa 

frase, bem como referir palavras 

que começam ou acabam da 

mesma forma Conhecimento do 

Mundo: Usar vários recursos 

tecnológicos para recolher 

informação, comunicar, produzir 

diferentes tipos de trabalhos e 

organizar informação que recolheu; 

Conhecer e respeitar a diversidade 

cultural; Demonstrar curiosidade e 

interesse pelo que a rodeia, 

colocando questões
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