
Manhã R NR Tarde R NR

Formação Pessoal e Social AG- Acolhimento:«Canção de Bom Dia»
PG- Brincadeiras com os adultos e 

respetivos colegas..

Identificar e manifestar as suas 

necessidades básicas, fazendo com que 

os outros as percebam

AG- Confeção do Pinheiro de Natal. AG- Canções e ritmicas Natalícias.

Desenvolver atitudes de interação e 

colaboração com os outros

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Colaborar na realização de atividades 

quotidianas relacionadas com a 

alimentação, descanso e higiene. 

Expressão  Comunicação: AG- Acolhimento:«Canção de Bom Dia»
PG- Brincadeiras com os adultos e 

respetivos colegas..

Domínio da Expressão Plástica: 
Participar e desfrutar de atividades 

plásticas.

AG-  Canção: «Pinheirinho» AG- Canções e ritmicas Natalícias.

Domínio da Expressão Motora
AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Explorar espaços e objetos através do 

jogo e do movimento, percebendo as 

suas possibilidades e limitações

Deslocar-se com autonomia controlando 

progressivamente os seus movimentos.
AG- Acolhimento:«Canção de Bom Dia»

PG- Brincadeiras com os adultos e 

respetivos colegas..

Domínio da Expressão Musical AI- Pintura de Pinheirinhos de Natal. AG- Canções e ritmicas Natalícias.

Escutar atentamente e participar nas 

canções, audições e jogos musicais

Domínio da linguagem oral e 

abordagem à escrita:

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Desenvolver a capacidade comunicativa 

através da expressão de sentimentos e 

desejos com palavras

AG-Acolhimento:«Canção de Bom Dia»
PG- Brincadeiras com os adultos e 

espetivos colegas.

e gestos.
AG- Continuar os preparativos para a 

festa de Natal.
AG- Canções e ritmicas Natalícias.

Compreender mensagens simples

AG- Ensaio para a festa:«Vamos seguir 

as pegadas das fadas e dança das 

fadas».

Conhecimento do Mundo
AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Explorar o espaço sala e manipular os 

respetivos brinquedos com interesse e 

atenção

AG- Acolhimento:«Canção de Bom Dia»
PG- Brincadeiras com os adultos e 

respetivos colegas

Mostrar interesse em participar em 

atividades sociais.

AG- Continuar os preparativos para a 

festa de Natal.
AG- Canções e ritmicas Natalícias.

Promover o espírito Natalício

AG- Ensaio para a festa:«Vamos seguir 

as pegadas das fadas e dança das 

fadas».

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

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: 1

DiaÁreas / Objetivos

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