
Manhã R NR Tarde R

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, bons dias
AI/PG- Recreio no pátio exterior

AG- Hora do conto: " A menina que não 

gostava de fruta"
PG- Modelagem com plasticina

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

e dos materiais

AI/PG- Recreio no pátio exterior

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, bons dias
AI/PG- Recreio no pátio exterior

AG- Exploração da canção: "Dia da 

Alimentação"

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

e dos materiais

PG- Culinária: Espetadas de fruta

AI/PG- Recreio no pátio exterior

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, bons dias, 

marcação das presenças

AI/PG- Recreio no pátio exterior

AI-  Trabalho de expressão plástica: 

colagem dos alimentos

AI/PG- Exploração livre das áreas e dos 

materiais da sala

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

e dos materiais

AI/PG- Recreio no pátio exterior

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, bons dias, 

marcação das presenças

AI/PG- Recreio no pátio exterior

AI-  Conclusão do trabalho de expressão 

plástica: colagem dos alimentos

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

e dos materiais

AG- Sessão motricidade no salão:  Jogo 

da estátua, circuito de equilibrio

AI/PG- Recreio no pátio exterior

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, canção dos bons 

dias, marcação das presenças

AI/PG- Recreio no pátio exterior

PG- Jogo do Loto- animais marinhos PG- Construções com legos

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

e dos materiais

AI/PG- Recreio no pátio exterior

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  15 a 19 de Outubro          Responsável:  Patrícia Oliveira                   Sala: 2 Rosa

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: Adaptar os seus ritmos 

às rotinas da sala/ pedir e 

aceitar ajuda quando é 

necessário/ demonstrar 

iniciativa/ progredir na 

aquisição de hhábitos na hora 

da refeição  Área das 

Expressões manipular 

diferentes materiais de 

construção artística/ fazer 

riscos e rabiscos/ subir e 

descer escadas em alternância/ 

participar nas atividades de 

motricidade/ memorizar 

canções  Area do 

conhecimento do mundo: 

orientar-se de forma cada vez 

mais precisa no espaço 

exterior/ demonstrar interesse e 

curiosidade pelo que o rodeia/ 

adaptar-se à escola/ identificar 

e nomear alguns alimentos 
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