
Manhã R NR Tarde R NR

AG/AI - Realização de uma mini gincana

AG - Realização de atividades livres

AG - Realização do jogo das cadeiras

AG - Realização de atividades livres

AG - Hora do conto: O sapo apaixonado , 

de Max Velthuijs

AG - Realização de atividades livres

AI - Vamos desenhar a sombra!

AG - Realização de atividades livres

AG - Piscina na instituição

AG/AI - Sequência de imagens - ordenar

AG - Realização de atividades livres

AG - Confeção de mufins

AG - Realização de atividades livres

AI - As minhas bolhas de sabão gigantes - 

material reciclado

AG - Realização de atividades livres

AG - Piscina na instituição

AI - O meu postal de boas férias!

AG - Realização de atividades livres

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: 

Interagir e socializar de forma 

positiva com o outro; Saber esperar 

pela sua vez

Expressão e Comunicação - 

Dominío da Educação Física: Em 

situações de jogo, seguir 

orientações e regras, revelando 

compreendê-las

Expressão e Comunicação - 

Domínio da Educação Artística:

●jogo dramático/teatro: Envolver-se 

em situações de jogo simbólico e 

jogo dramático

●artes visuais: Explorar materiais e 

técnicas de expressão artística

●música: Revelar curiosidade por 

diferentes estilos de música

●dança: Desenvolver o sentido 

rítmico e de relação com o corpo, o 

espaço e os outros

Expressão e Comunicação - 

Domínio da matemática: Aplicar 

noções matemáticas já exploradas 

anteriormente

Expressão e Comunicação - 

Dominío da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita: Usar a 

linguagem oral em contexto, 

conseguindo comunicar 

eficazmente de modo adequado à 

situação; Ouvir atentamente 

histórias, rimas, poesia e outros 

textos, mostrando prazer e 

satisfação

Conhecimento do Mundo: 

Demonstrar curiosidade e interesse 

pelo que a rodeia, colocando 

questões
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CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Atividades Semanal

Semana 6 a 10 de agosto de 2018                    Responsável: Telma Pinto                        Sala: 3/3.1/4/4.1

DiaÁreas / Aprendizagens 
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