
Manhã R NR Tarde R

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, bons dias

AI/PG- Recreio no pátio exterior/ salão de 

acolhimento

AI- Concretização de um postal de Natal
AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

e dos materiais

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

e dos materiais

AG- Ensaio para a Festa de Natal

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, bons dias

AI/PG- Recreio no pátio exterior/ salão de 

acolhimento

AI- Continuação do Postal de Natal
AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

e dos materiais

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

e dos materiais

AG- Ensaio para a Festa de Natal

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, bons dias

AI/PG- Recreio no pátio exterior/ salão de 

acolhimento

AG- Exploração da canção: Pinheirinho, 

Pinheirinho - com instrumentos musicais

AG- Visualização de imagens dos 

símbolos de Natal

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

e dos materiais

AG- Ensaio para a Festa de Natal

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, canção dos bons 

dias

AI/PG- Recreio no pátio exterior/salão de 

acolhimento

AG- Hora do conto: "Pedro e o pinheiro de 

Natal"
PG- Modelagem  com plasticina

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

e dos materiais

AG- Ensaio para a Festa de Natal

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, canção dos bons 

dias

AI/PG- Recreio no pátio exterior/ salão de 

acolhimento

AI- Decoração de enfeites de pasta de 

modelar
PG- Construções com os legos

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

e dos materiais

AG- Ensaio para a Festa de Natal

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Patrícia Oliveira _____________________________________

NR - Não realizado

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

5ª

6ª

Plano Atividades

Area da formação pessoal e 

social:Colaborar na arrumação 

e ordem dos espaços/ pedir e 

aceitar ajuda quando é 

necessário/ demonstrar 

iniciativa/ progredir na 

aquisição de hábitos na hora da 

refeição/ progredir na aquisição 

de hábitos de higiene e 

segurança          Área das 

Expressões: manipular 

diferentes objetos e materiais 

de expressão plástica/  subir e 

descer escadas em alternância/ 

participar nas atividades de 

motricidade/ pegar em forma de 

pinça/ tocar instrumentos/ 

cantar uma canção               

Area do  conhecimento do 

mundo:  Viver a época de 

Natal/ identificar e nomear os 

símbolos de Natal
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CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de  3 a 7  de  Dezembro          Responsável:  Patrícia Oliveira                   Sala: 2 Rosa

DiaÁreas / Objetivos
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