
Manhã R NR Tarde R NR

PG/AI - Acolhimento das crianças AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI/PG - Contrução de um enfeite de Natal 

(Finalização)
AI - Exploração dos brinquedos da sala

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Acolhimento das crianças AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI - Canção "Pinheirinho" AI - Exploração dos brinquedos da sala

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Acolhimento das crianças AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI - Incentivar as crianças a nível motor: 

gatinhar, sentar, rebolar e arrastar
AI - Exploração dos brinquedos da sala 

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Acolhimento das crianças AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI/PG -Audição da música da festa de 

Natal
AI - Exploração dos brinquedos da sala 

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Acolhimento das crianças AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI - Brincadeiras no espaço da sala: 

brincar no colchão, ginásio e voadores
AI - Exploração dos brinquedos da sala 

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

Legenda:

AG - Atividade de grupo

PG - Atividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Atividade individual

R - Realizado Rita Leite _____________________________________

NR - Não realizado

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Atividades Semanal

Semana de 03 a 07 de dezembro de 2018                                Responsável: Rita Leite                       Sala: 0 JR

DiaÁreas / Objetivos

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: 

Demonstrar afeto e carinho; 

Responder com os diferentes 

sentidos conforme os 

estímulos                                                

Expressão e Comunicação:       

Descobrir diferentes formas de 

comunicação e representação, 

experimentando com 

diferentes técnicas plásticas e 

materiais e divertir-se com elas

Expressão e Comunicação: 

Explorar espaços e objetos 

através da brincadeira e do 

movimento; Coordenar e 

controlar de forma progressiva 

os movimentos do seu corpo                              

Coordenar e controlar de forma 

progressiva os movimentos do 

seu corpo

Conhecimento do mundo: 

Explorar o seu meio e as 

diferentes qualidades dos 

objetos através dos sentidos; 

Manipular objetos com 

interesse e atenção                                                                            
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