
Manhã R NR Tarde R NR

Formação Pessoal e Social            AG- Acolhimento
PG- Brincadeiras com os adultos e 

respetivos colegas.

Identificar e manifestar as suas 

necessidades básicas, fazendo com que 

os outros as percebam

PG- Brincadeiras com os adultos e 

respetivos colegas.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AG- Acolhimento
PG- Brincadeiras com os adultos e 

respetivos colegas

Expressão e Comunicação: 
PG- Brincadeiras  com os adultos e 

respetivos colegas.

Domínio da Expressão Motora
AG- Ensaio para a Festa de Natal em 

conjunto com a sala1.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Explorar espaços e objetos através da 

brincadeira e do movimento

AG- Acolhimento
PG- Briincadeiras com os adultos e 

respetivos colegas

 Domínio da linguagem oral e 

abordagem à escrita:

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Expressar oral ou gestualmente as suas 

necessidades, desejos e sentimentos
AG- Acolhimento

PG- Brincadeiras com os adultos e 

respetivos colegas.

Participar em situações comunicativas 

mostrando interesse por ser 

compreendido

PG- Brincadeiras com os adultos e 

respetivos colegas.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Conhecimento do Munbdo

AG- Acolhimento
PG- Briincadeiras com os adultos e 

respetivos colegas

Adaptar-se de forma progressiva 

relacionando-se de forma afetiva com os 

adultos e outras crianças

PG- Brincadeiras com os adultos e 

respetivos colegas

Explorar o espaço sala e o respetivo 

material  através dos sentidos.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Alexandra Queirós _____________________________________

NR - Não realizado

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 03 a 07 de dezembro  Responsável: Alexandra Queirós                        Sala: 0

DiaÁreas / Objetivos

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

5ª

6ª

Plano Atividades

 

2ª

3ª

4ª
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