
Manhã R NR Tarde R NR

AI- Acolhimento das crianças: receção e 

suplemento da manhã

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e de alimentação

AI- Realização de um cartão de boas 

férias
AI- Audição de música infantil

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e de alimentação

AI- Acolhimento das crianças: receção e 

suplemento da manhã

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e de alimentação

AI- Rasgagem de papéis coloridos AI- Atividades livres e espontâneas

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e de alimentação

AI- Acolhimento das crianças: receção e 

suplemento da manhã

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e de alimentação

AI- Exploração dos espaços e dos 

brinquedos da sala 1: piscina de bolas, 

construções com legos grandes

AI- Atividades livres e espontâneas

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e de alimentação

AI- Acolhimento das crianças: receção e 

suplemento da manhã

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e de alimentação

AI/PG- Audição de música infantil AI- Atividades livres e espontâneas

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e de alimentação

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Patrícia Oliveira _____________________________________

NR - Não realizado

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

5ª

6ª

Plano Atividades

Area da formação pessoal e 

social:  brincar com os pares, 

sorrir, tocar-lhes /colaborar de 

forma ativa com o adulto 

durante os momentos de 

cuidados    Area das 

expressões : participar em 

situações comunicativas e 

mostrar interesse em ser 

compreendido/ compreender 

mensagens simples/ desfrutar 

das atividades propostas / 

explorar e descobrir as 

possibilidades sonoras do seu 

corpo   Area do conhecimento 

do mundo:  Explorar e observar 

o meio com interesse e 

atenção
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2ª

3ª

4ª

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana  de 13 a 14 de Agosto    Responsável:  Patrícia Oliveira                   Sala: 0 / 0JR

DiaÁreas / Objetivos
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