
Manhã R NR Tarde R

Formação Pessoal e Social            
AG - Acolhimento/ canção dos bons dias/ 

registo das presenças

Desenvolver o respeito pelo outro e 

pelas suas opiniões
AG - Terminar placard dos sentidos AG - Terminar trabalhos em atraso

Revelar confiança em experimentar 

atividades novas

AI/PG -  Brincadeiras livres na sala nas 

diferentes áreas áreas

AI/PG -  Brincadeiras livres na sala nas 

diferentes áreas áreas

Revelar autonomia nos diversos 

momentos do dia
AG - Recreio no parque

AG/AI - Educação física (das 16h45 às 

17h30)

Resolver progressivamente situações 

de conflito de forma autónoma

 AG - Acolhimento/ canção dos bons dias/ 

registo das presenças

Promover o conhecimento de si e das 

suas emoções

AG - Diálogo de grupo sobre o amor e a 

amizade - registo de conhecimentos
AI - Decoração de um coração

Expressão e Comunicação
AI/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AI/PG - Brincadeirs orientadas na área 

dos jogos

 Desenvolver a linguagem: aquisição de  

novo vocabulário;
AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

 Incentivar satisfação pelas 

aprendizagens e conquistas que vai 

fazendo 

 AG - Acolhimento/ canção dos bons dias/ 

registo das presenças

 Desenvolver capacidades expressivas 

e criativas através de explorações e 

produções plásticas  
AG - História "Beijinhos" AI - Registo gráfico da história

 Utilizar e recriar os espaços e objetos, 

atribuindo-lhes significados em 

atividades de jogo simbólico   

AI/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AI/PG -  Brincadeiras livres na sala nas 

diferentes áreas áreas

 Organizra conjuntos de um certo 

número de objetos 
AG - Recreio no parque AG/AI - Inglês (das 17h15 às 18h00)

Estimular o gosto em aprender canções 

novas

  AG - Acolhimento/ canção dos bons dias/ 

registo das presenças

                          . AG - Gincana AG -Canção e  Dança da amizade

AI/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AI/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

Conhecimento do Mundo AG - Recreio no parque
AG/AI - Educação física (das 16h00 às 

16h45)

Ser capaz de cooperar em projetos 

comuns

 AG - Acolhimento/ canção dos bons dias/ 

registo das presenças

Identificar, reconhecer e nomear os 

sentidos 
AG -Sessão de cinema: Divertidamente

AG - Diálogo acerca das  aprendizagens 

desta semana

Demonstrar interesse pela realização de 

atividades experimentais

AI/PG -  Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AI/PG -  Brincadeiras orientadas na área 

dos jogos

AG - Recreio no parque

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

Nota: O Plano Semanal de Atividades poderá ser alterado de acordo com necessidades e interesses do grupo
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CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 11 a 15 de Fevereiro          Responsável:   Helena Pinto                       Sala: 4.1

DiaÁreas / Objetivos
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R - Realizado Helena Pinto _____________________________________

NR - Não realizado
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