
Manhã R NR Tarde R
PG/AI - Acolhimento das crianças: 

suplemento da manhã/canção "Bom 

dia!"/Presenças

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI - Decoração das capas dos trabalhos 
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!"/Presenças

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI - Decoração das capas dos trabalhos 

(cont.)

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!"/Presenças

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AG/AI - Sessão fotográfica do verão!
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!"/Presenças

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI - Brincadeiras com plasticina
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!"/Presenças

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AG - Piscina da instituição
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

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Atividades Semanal

Semana de 15 a 19 de julho de 2019                     Responsável: Telma Pinto                          Sala: 1 JR

DiaÁreas / Objetivos

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: 

Perceber e manifestar algumas 

sensações através dos 

sentidos

Expressão e Comunicação: 

Explorar espaços e objetos 

através do jogo e do 

movimento, percebendo as 

suas possibilidades e 

limitações; Manipular objetos 

com uma precisão cada vez 

maior; Manipular de forma ativa 

os materiais e utensílios 

relacionados com a expressão 

plástica; Comunicar com 

palavras e gestos

Conhecimento do mundo: 

Explorar e observar o meio com 

interesse e atenção
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