
Manhã R NR Tarde R

Formação Pessoal e Social            AG - Bons dias / Suplemento da manhã 

Verbalizar as necessidades 

relacionadas com o seu bem estar

AG - Visualização e exploração dos frutos 

de outono

Revelar autonomia nos diferentes 

momentos da rotina diária

AG - Contagem e classificação dos frutos 

que as crianças trouxeram

AI/PG - Exploração livre da sala e das 

suas áreas

Conhecer os diferentes momentos da 

rotina diária
AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

AG - Bons dias / Suplemento da manhã

AG - Dia da alimentação: conversa sobre 

o que devemos comer 

Expressão e Comunicação
AG - Dia da alimentação: confeção de 

uma salada de fruta (env. Parental)
AG - Educação Física (16:30-17:30)

Representar vivências individuais, 

temas, histórias, utilizando diferentes 

materiais e técnicas de expressão
AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Demonstrar interesse na realização de 

atividades motoras
AG - Bons dias / Suplemento da manhã

Demonstrar interesse na exploração de 

instrumentos musicais

AG - Hora do Conto: A menina que não 

gostava de fruta

Inventar ou experimentar personagens e 

situações de dramatização por iniciativa 

própria 

AI - Qual a minha frurta preferida - 

organização de dados em tabela
AI/AG - Inglês (16:30 às 17:15)

Ouvir atentamente as histórias, 

mantendo a concentração
AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

AG - Bons dias / Suplemento da manhã

AG - Conversa sobre as regras da sala - o 

que devemos e o que não devemos fazer 

na sala 

PG - demonstração das regras - jogo 

simbólico

AI/PG - Exploração livre da sala e das 

suas áreas

Conhecimento do Mundo AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Associar rotinas a diferentes momentos 

e alturas do dia
AG - Bons dias / Suplemento da manhã

Descrever e procurar explicações para 

fenómenos e transformações que 

observa no meio físico e natural

PG - Construção do quadro das regras da 

sala 

Demonstrar curiosidade e interesse pelo 

que a rodeia

AI/PG - Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Diana Domingues _____________________________________

NR - Não realizado
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