
Manhã R NR Tarde R NR

Formação Pessoal e Social            AI -  Suplemento da manhã
AI- Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

Reconhecer a sua própria imagem
AI- Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação
AG- Leitura de uma história

M
AI/PG- Brincadeiras individualizadas, 

mimos e afetos

AI -  Suplemento da manhã
AI- Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação
AI/AG-Ouvir e dançar musicas

Expressão e Comunicação
AI/PG- Brincadeiras individualizadas, 

mimos e afetos

Compreender mensagens verbais 

simples

Manipular objetos com interesse e 

atenção
AI -  Suplemento da manhã

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

Expressar oral ou gestualmente as suas 

necessidades, desejos ou sentimentos

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI- Decorar um "manjerico" - carimbagem 

mãos e dedos

Manipular diversos materiais e participar 

em atividades de expressão

AI/PG- Brincadeiras individualizadas, 

mimos e afetos

AI -  Suplemento da manhã
AI- Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI- Decorar um "manjerico" - carimbagem 

mãos e dedos

Conhecimento do Mundo
AI/PG- Brincadeiras individualizadas, 

mimos e afetos

Conhecer e mostrar interesse pelos 

animais

Conhecer e mostrar interesse pelo seu 

meio próximo
AI -  Suplemento da manhã

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e alimentaçã

AG- Reorganização do espaço/sala e 

exploração de novos brinquedos na sala

AI/PG- Brincadeiras individualizadas, 

mimos e afetos

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Alzira Almeida _____________________________________

NR - Não realizado

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

Áreas / Objetivos Dia
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CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 11 a 15 de abril       Responsável: Alzira Almeida                   Sala: 0 JR

Plano Atividades

Identificar e manifestar de forma 

progressiva as suas necessidades 

básicas
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