
Manhã R NR Tarde R

PG/AI - Acolhimento das crianças: 

suplemento da manhã/canção "Bom dia!"
AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI - Brincadeiras de interação 

adulto/criança

PG/AI - Exploração livre dos brinquedos e 

espaços da sala 

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Acolhimento das crianças: 

suplemento da manhã/canção "Bom dia!"
AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Exploração de leggos: noções 

matemáticas

PG/AI - Exploração livre dos brinquedos e 

espaços da sala 

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Acolhimento das crianças: 

suplemento da manhã/canção "Bom dia!"
AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI - Onde está a outra parte?
PG/AI - Exploração livre dos brinquedos e 

espaços da sala 

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Acolhimento das crianças: 

suplemento da manhã/canção "Bom dia!"
AI - Cuidados de higiene e alimentação

AG - Dança de roda
PG/AI - Exploração livre dos brinquedos e 

espaços da sala 

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Acolhimento das crianças: 

suplemento da manhã/canção "Bom dia!"
AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI - Jogo: cada objeto no seu lugar
PG/AI - Exploração livre dos brinquedos e 

espaços 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 Telma Pinto _____________________________________

NR - Não realizado

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: 

Adequar o seu comportamento 

e ritmos biológicos aos padrões 

e rotinas estabelecidos; Utilizar 

normas básicas de relação e 

colaboração com os outros

Expressão e Comunicação: 

Manipular objetos com uma 

precisão cada vez maior; 

Experimentar e explorar com 

agrado diferentes gestos e 

movimentos corporais; 

Reconhecer noções e 

conceitos básicos relacionados 

com o espaço e os objetos

Conhecimento do mundo: 

Mostrar interesse e apreço pela 

participação em atividades 

sociais; Conhecer e valorizar a 

importância do cuidado do meio 

natural
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DiaÁreas / Objetivos
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