
Manhã R NR Tarde R

AG - Recepção do grupo de crianças

AG - Exploração de uma história em 

power point: "A menina que não gostava 

de fruta"

AI/PG - Exploração da nova sala e dos 

novos brinquedos

AG - Brincadeiras no parque
AI/PG - Exploração orientada dos jogos de 

mesa

AG - Canção dos bons dias

AG - Comemoração do Dia da 

Alimentação: Preparação  de espetadas 

de fruta

 AI/PG - Audição e exploração de canções 

infantis sobre Alimentação Saudável

AG/PG -  Exploração da nova sala e dos 

novos brinquedos
AI - Desenho livre

AG - Canção dos bons dias

AI - Atividade de educação artística: 

Pintura com plástico de bolhas
AG - Inglês: 16h30 - 17h15

AI/PG -  Exploração da nova sala e dos 

novos brinquedos

AI/PG -  Exploração da nova sala e dos 

novos brinquedos

AG - Canção dos bons dias

AG - Jogo de movimento "Salada de frura" AI/PG - Modelagem com plasticina

AG/PG -  Exploração da nova sala e dos 

novos brinquedos

AG/PG -  Exploração da nova sala e dos 

novos brinquedos

AG - Canção dos bons dias

AG - Leitura e exploração do poeme 

ilustrado "Alimentação"

AG/PG -  Exploração da nova sala e dos 

novos brinquedos

AG/PG -  Exploração da nova sala e dos 

novos brinquedos
Educação física: 16h45 - 17h30

Legenda:

AG - Actividade de grupo

Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Ana Paula Castro _____________________________________

NR - Não realizado

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

5ª

6ª

Plano Atividades

Área da Formação pessoal 

e social:  Verbalizar as 

necessidades relacionadas com o 

seu bem estar;  Expressar 

emoções e sentimentos; 

Conhecer os diferentes 

momentos da rotina diária.                     

Área de expressão e 

comunicação:                                  

- Domínio da educação motora:  

Demonstrar gosto pela realização 

de actividades motoras ;        - 

Domínio da educação artística : 

Explorar materiais e técnicas de 

expressão artística ;                        

- Domínio da linguagem oral e 

abordagem à escrita: 

compreender mensagens orais 

em situações diversas de 

comunicação;                         

Área do conhecimento do 

mundo: Reconhercer e nomear 

diferentes frutos; ; explorar 

algumas das suas características 

(cor, paladar,revestimento, ...); 

reconhecer a importância dos 

cuidados a ter com a nossa 

alimentação
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CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de: 15 a 19 de Outubro                   Responsável: Ana Paula Castro                         Sala: 3 Sala Laranja

DiaÁreas / Objetivos
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