
Manhã R NR Tarde R

AG - Canção dos bons dias

AI - Colagens e desenhos livres

AG/PG -  Exploração livre da sala e dos 

novos brinquedos

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AG - Canção dos bons dias

AI/PG - Exploração orientada dos jogos de 

mesa

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AG - Canção dos bons dias

AG - Inglês: 16h30 - 17h15

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AG - Canção dos bons dias

AG - Exploração da canção "Neste dia de 

S. Valentim"

AG - Dinamização do jogo "Pote dos 

afetos"
AI/PG - Modelagem com plasticina

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AG - Canção dos bons dias
AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

AG - Leitura e exploração da história 

(SlideShare) "Adivinha o quanto eu gosto 

de ti"

Educação física: 16h00 - 16h45

AI/PG - Exploração livre dos diferentes 

espaços da sala

Legenda:

AG - Actividade de grupo

Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Ana Paula Castro _____________________________________

NR - Não realizado

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

5ª

6ª

Plano Atividades

Área da Formação pessoal 

e social:  Verbalizar as 

necessidades relacionadas com o 

seu bem estar;  Expressar 

emoções e sentimentos; 

Conhecer os diferentes 

momentos da rotina diária.                     

Área de expressão e 

comunicação:                                  

- Domínio da educação motora:  

Demonstrar gosto pela realização 

de actividades motoras ;        - 

Domínio da educação artística : 

Explorar materiais e técnicas de 

expressão artística ;                        

- Domínio da linguagem oral e 

abordagem à escrita: 

compreender mensagens orais 

em situações diversas de 

comunicação;                         

Área do conhecimento do 

mundo: Associar rotinas a 

diferentes momentos do dia; 

Descrever e procurar 

explicações para fenómenos 

e transformações que 

observa no meio físico e 

natural; Demonstrar 

curiosidade e interesse pelo 

que a rodeia
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2ª

3ª

4ª

AI - Terminar a decoração e colagem nas 

capas dos trabalhos 

AG - Jogos de movimento com bolas e 

arcos

AI - Elaboração de um cartão de 

S.Valenim: BFF (Best Friends Forever)

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO
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DiaÁreas / Objetivos
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