
Manhã R NR Tarde R NR

Formação Pessoal e Social 
Perceber e manifestar algumas 

sensações através dos sentidos.

AG-Acolhimento:«Canção de Bom Dia»
PG- Brincadeiras com os adultos e 

espetivos colegas.

Adequar o seu comportamento e  ritmos  

biológicos aos padrões e rotinas 

estabelecidos. 

AG- Atividades no exterior: Jogos de bola, 

danças de roda, jogos de movimento.

Utilizar normas básicas de relação e 

colaboração com os outros

                                                                                                               

AG- Piscina, recreios no parque e/ou 

pátios.

Participar em atividades que favorecem 

um aspeto pessoal cuidado.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Expressão  Comunicação: AG-Acolhimento:«Canção de Bom Dia»
PG- Brincadeiras com os adultos e 

espetivos colegas.

Domínio da Expressão Artítica    

Plástica: Manipularde forma ativa os 

materiais e utensílios de plástica.

AG- Atividades no exterior: Jogos de bola, 

danças de roda, jogos de movimento.

Domínio da Expressão Motora

                                                                              

AG- Piscina, recreios no parque e/ou 

pátios.

Manipular objetos com uma precisão 

cada vez maior.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Deslocar-se com autonomia controlando 

progressivamente os seus movimentos.
AG-Acolhimento:«Canção de Bom Dia»

PG- Brincadeiras com os adultos e 

espetivos colegas.

Domínio da Expressão Musical 
Escutar atentamente e participar nas 

canções, audições e jogos musicais

AG- Atividades no exterior: Jogos de bola, 

danças de roda, jogos de movimento.

Escutar atentamente e participar nas 

canções, audições e jogos musicais

                                                                            

AG- Piscina, recreios no parque e/ou 

pátios.

Domínio da linguagem oral e 

abordagem à escrita:

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Comunicar com palavras e gestos 

Compreender e apreciar algumas 

produções literárias.

AG-Acolhimento:«Canção de Bom Dia»
PG- Brincadeiras com os adultos e 

espetivos colegas

Mostrar interesse em ouvir histórias e 

outros suportes de lingua escrita.

AG- Atividades no exterior: Jogos de bola, 

danças de roda, jogos de movimento.

Compreender e apreciar algumas 

produções literárias.

AG- Piscina, recreios no parque e/ou 

pátios.

Domínio da matemática: 
Estabelecer algumas relações básicas 

entre os objetos e as suas caraterísticas  

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Reconhecer noções e conceitos básicos 

relacionados com o espaço , o tempo e 

os objetos.

AG-Acolhimento:«Canção de Bom Dia» 
PG- Brincadeiras com os adultos e 

espetivos colegas.

Conhecimento do Mundo: 
Identificar alguns alimentos.

AG- Atividades no exterior: Jogos de bola, 

danças de roda, jogos de movimento.

Mostrar interesse e apreço pela 

participação em atividades sociais.

AG- Piscina, recreios no parque e/ou 

pátios.

Identificar algumas caraterísticas físicas 

de animais                          

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

AI- Brincadeiras com os brinquedos da 

sala.

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Alexandra Queirós _____________________________________

NR - Não realizado
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