
Manhã R NR Tarde R

Formação Pessoal e Social            AG - Bons dias / Suplemento da manhã 

Aceitar a opinião do outro AG - Exploração das área da sala

Revelar autonomia nos diversos 

momentos do dia
AI - Música da família

AI/PG - Exploração livre da sala e das 

suas áreas

Resolver, progressivamente, situações 

de conflito de forma autónoma
AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

AG - Bons dias / Suplemento da manhã

AG - Exploração da música da água 

Expressão e Comunicação AG - Brainstorm: Para que serve a água
AI/PG - Exploração livre da sala e das 

suas áreas

Aceitar e cumprir as regras dos jogos AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Respeitar as criações do outro AG - Bons dias / Suplemento da manhã

Cantar canções
AG - Realização de um cartaz coletivo 

"Para que serve a água"

Realizar movimentos básicos de forma 

coordenada, utilizando o corpo no 

espaço com diferentes dinâmicas
AG - Exploração da música da água 

AI/PG - Exploração livre da sala e das 

suas áreas

Ouvir atentamente as histórias, 

mantendo a concentração
AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Identificar conceitos matemáticos 

básicos (maior do que, menor do que…)
AG - Bons dias / Suplemento da manhã

AI - Pintura de uma gotinha de água com 

tinta

AI/PG - Exploração livre da sala e das 

suas áreas

Conhecimento do Mundo AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Demonstrar curiosidade e interesse pelo 

que a rodeia
AG - Bons dias / Suplemento da manhã

Associar rotinas a diferentes momentos 

e alturas do dia

AG - Finalização do cartaz coletivo da 

água

Conhecer elementos centrais do seu 

planeta

AI/PG - Exploração livre da sala e das 

suas áreas

AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Diana Domingues _____________________________________

NR - Não realizado

2ª

3ª

4ª

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 20 a 24 de maio     Responsável:   Diana Domingues                       Sala: 3.1 

DiaÁreas / Objetivos

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