
Manhã R NR Tarde R NR

AG/AI - Diálogo sobre o fim de 

semana/Nomeação do responsável do 

dia/Registo de presenças 

AG/AI - Exploração de ritmos 

AI/PG - Preparativos para a festa de final 

do ano

PG/AI - Exploração de figuras no 

geoplano

AI/PG - Realização de atividades livres

AG/AI - Diálogo/Nomeação do 

responsável do dia/Registo de presenças 

AG - Atividade de envolvimento parental: 

Uma história dançada

AG/AI - Criação de uma história com 

flashcards

AG - Educação Física (16h - 16h45)

AG/AI - Diálogo/Nomeação do 

responsável do dia/Registo de presenças 

AG - Jogo sobre o corpo humano: 

perguntas e respostas

AG/AI - Inglês (13h - 13h45)

AG - Realização do jogo: Mamã dá 

licença?

AG/AI - Diálogo/Nomeação do 

responsável do dia/Registo de presenças 

AG - Ensaio para a festa de final do ano

AI - Ultrapassando obstáculos!
AG/AI - Realização de uma experiência 

simples

AI/PG - Realização de atividades livres

AG/AI - Diálogo/Nomeação do 

responsável do dia/Registo de presenças 

AG - Os nosso ossos!

AG - Hora do conto: O Hospital das 

Letras , de José Jorge Letria
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

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: 

Respeitar o outro e as suas 

opiniões; Aceitar algumas 

frustrações e insucessos; 

Demonstrar comportamentos de 

apoio e entreajuda, por iniciativa 

própria ou quando solicitado

Expressão e Comunicação - 

Dominío da Educação Física: 

Demonstrar gosto pela realização 

de atividades motoras; Explorar 

capacidades motoras

Expressão e Comunicação - 

Domínio da Educação Artística:

●jogo dramático/teatro: Recriar e 

inventar histórias; Envolver-se em 

situações de jogo simbólico e jogo 

dramático, cada vez mais 

complexos

●artes visuais: Representar e 

recriar plasticamente vivências 

individuais, temas, histórias, 

utilizando diferentes materiais e 

técnicas; Dialogar sobre as 

diferentes imagens e/ou objetos em 

diferentes contextos

●música: Cantar canções; Revelar 

curiosidade por diferentes estilos de 

música

●dança: Demonstrar prazer em 

expressar-se de forma rítmica 

através do corpo; Expressar, 

através da dança, sentimentos e 

emoções em diferentes situações

Expressão e Comunicação - 

Domínio da matemática: Usar a 

linguagem termo a termo para 

resolver problemas de comparação 

de conjuntos e para contar objetos 

de um conjunto; Conseguir seguir o 

percurso que lhe é descrito 

oralmente por outra criança ou 

educador

Expressão e Comunicação - 

Dominío da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita: Ouvir 

atentamente histórias, rimas, 

poesia e outros textos, mostrando 

prazer e satisfação; Identificar se 

uma frase está correta ou não; 

Reconhecer letras e aperceber-se 

da sua organização em palavras

Conhecimento do Mundo: 

Demonstrar curiosidade e interesse 

pelo que a rodeia, colocando 

questões; Demonstrar gosto pela 

realização de experiências simples
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CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Atividades Semanal

Semana 11 a 15 de junho de 2018                    Responsável: Telma Pinto                        Sala: 5 - roxa

DiaÁreas / Aprendizagens 
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