
Manhã R NR Tarde R
AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, canção dos bons 

dias

AG- Recreio no pátio exterior

AG- Hora do conto: "A lagartinha 

comilona"
AI- Continuação do trabalho da manhã

AI- Atividade de expressão plástica- 

colagem da lagartinha

AG- Recreio no parque infantil

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, canção dos bons 

dias

AG- Recreio no pátio exterior/ salão de 

acolhimento

AI- Colorir as frutas da história da 

Lagartinha
AI- Conclusão de trabalhos de sala

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala: 

desenho, modelagem, jogos

AG- Recreio no pátio exterior/ salão de 

acolhimento

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, canção dos bons 

dias

AG- Recreio no pátio exterior/ salão de 

acolhimento

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala: 

desenho, modelagem, jogos
PG- Construções com os blocos

AG- Jogos de danças de roda no pátio 

exterior

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, canção dos bons 

dias

AI/PG- Recreio no pátio exterior/ salão de 

acolhimento

AI- Atividade de expressão plástica- 

concretização de borboletas

AG- Hora do Conto:" Camila faz chichi nas 

calcinhas..."

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala: 

desenho, modelagem, jogos

AG- Recreio no pátio exterior/ salão de 

acolhimento

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, canção dos bons 

dias

AG- Recreio no pátio exterior/ salão de 

acolhimento

AI/PG- Exploração livre das áreas da sala: 

desenho, modelagem, jogos
AI/PG- Exploração livre das áreas da sala 

AG- Sessão de motricidade no salão: 

circuito de coordenação motora ( saltar, 

rastejar, rebolar)

AG- Recreio no pátio exterior/ salão de 

acolhimento

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Patrícia Oliveira _____________________________________

NR - Não realizado

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de  20 a 24  de Maio         Responsável:  Patrícia Oliveira                   Sala: 2 Rosa

DiaÁreas / Objetivos

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/  criar 

relações de colaboração com 

os outros/ demonstrar iniciativa/ 

progredir na aquisição de 

hábitos de higiene e segurança    

Área das Expressões:   

manipular diferentes materiais 

de expressão plástica/ 

demonstrar interesse pelas 

histórias/ participar nos 

exercicios de motricidade    

Area do conhecimento do 

mundo:  incentivar a 

curiosidade e a descoberta da 

natureza/ desfrutar das 

atividades em contato com a 

natureza

A
c
o

lh
im

e
n
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2ª

3ª

4ª
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