
Incentivar o trabalho em equipa e ao 

cumprimento das regras de um jogo
AG/PG - Jogos tradicionais 

Proporcionar o contínuo 

desenvolvimento do processo de 

socialização 

AI/PG/AG - Brincadeiras livres

Incentivar o trabalho em equipa e ao 

cumprimento das regras de um jogo
AI/PG - Torneio de tiro ao alvo

Proporcionar o contínuo 

desenvolvimento do processo de 

socialização 

AI/PG/AG - Brincadeiras livres 

Demonstrar interesse por histórias AG - Hora do conto no jardim

Incentivar o cumprimento das regras 

de um jogo
AG/PG - Realização de jogos de mesa

Proporcionar o contínuo 

desenvolvimento do processo de 

socialização 

AI/PG/AG - Brincadeiras livres 

Proporcionar momentos de 

divertimento e descontração 
PG - Piscina na instituição

Fomentar a interação e o respeito 

entre o grupo, bem como o 

cumprimento das regras de um jogo

AG - Jogos no pátio

Proporcionar o contínuo 

desenvolvimento do processo de 

socialização 

AI/PG/AG - Brincadeiras livres 

Incentivar o trabalho em equipa e ao 

cumprimento das regras de um jogo
AG/PG - Corrida de obstáculos 

Promover o desenvolvimento da 

capacidade de criação artística
AI - Exploração de plasticina 

Estimular as capacidades de 

concentração e atenção 
AI/PG - Construção de puzzles

Proporcionar o contínuo 

desenvolvimento do processo de 

socialização 

AI/PG/AG - Brincadeiras livres 

Proporcionar momentos de 

divertimento e descontração 
AG - Piscina na instituição 

Incentivar o trabalho em equipa e ao 

cumprimento das regras de um jogo
PG - Jogo carrinho de mão 

Proporcionar o contínuo 

desenvolvimento do processo de 

socialização 

AI/PG/AG - Brincadeiras livres 

Legenda:

AG - Atividade de grupo

PG - Atividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Atividade individual

R - Realizado Juliana Cunha _____________________________________
NR - Não realizado
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