
Manhã R NR Tarde R NR

AG- Acolhimento das crianças: Canção 

dos bons dias, exploração de livros
AI- Cuidados de higiene e de alimentação

AG- Brincadeiras com água no pátio 

exterior: piscina

AG- Coreografias com as canções do 

Panda

AI- Cuidados de higiene de alimentação 

(refeitório)

AG- Acolhimento das crianças: Canção 

dos bons dias, exploração de livros
AI- Cuidados de higiene e de alimentação

AG- Atividades no exterior: música e 

bolas de sabão
AI- Atividades livres e espontâneas

AI- Cuidados de higiene de alimentação 

(refeitório)

AG- Acolhimento das crianças: Canção 

dos bons dias, exploração de livros

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e de alimentação

AI/PG- Exploração livre dos espaços da 

sala e dos brinquedos: piscina de bolas, 

construções 

AI/PG- Atividades livres e espontâneas

AI- Cuidados de higiene de alimentação 

(refeitório)

AG- Acolhimento das crianças: Canção 

dos bons dias, exploração de livros

AI- Cuidados individualizados de higiene 

e de alimentação

AG- Brincadeiras com água no pátio 

exterior: piscina

AG- Hora do conto: O Capuchinho 

Vermelho

AI- Cuidados de higiene de alimentação 

(refeitório)

AG- Acolhimento das crianças: Canção 

dos bons dias, exploração de livros

AI- Cuidados individualizados de 

alimentação e higiene 

AG- Recreio no parque infantil AI- Atividades livres  e espontâneas

AI- Cuidados individualizados de  higiene 

e de alimentação (reteitório)

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Patrícia Oliveira _____________________________________

NR - Não realizado

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 6 a 10 de Agosto          Responsável:  Patrícia Oliveira                   Sala: 1 /1JR

DiaÁreas / Objetivos

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: Colaborar de forma 

ativa com o adulto  nos 

momentos de cuidados / 

demonstrar uma certa 

autonomia durante os 

momentos de cuidados    Area 

das Expressões: manipular de 

forma ativa os materiais de 

expressão plástica / desfrutar 

das atividades de expressão 

plástica/ mostrar interesse em 

explorar as imagens dos livros   

Area do conhecimento do 

mundo: orientar-se de forma 

cada vez mais precisa no 

espaço exterior/ demonstrar 

interesse e curiosidade em 

descobrir o espaço exterior/ 

brincar com a água
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