
Proporcionar momentos de 

divertimento e descontração 
Colónia Balnear

Demonstrar curiosidade por aquilo 

que os rodeia

Incentivar o trabalho em equipa e ao 

cumprimento das regras de um jogo
AG - Jogos com água

Proporcionar o contínuo 

desenvolvimento do processo de 

socialização 

AI/PG/AG - Brincadeiras livres

Demonstrar curiosidade por aquilo 

que os rodeia
Colónia Balnear

Proporcionar momentos de 

divertimento e descontração 

Incentivar o trabalho em equipa e ao 

cumprimento das regras de um jogo
AG - Jogos tradicionais

Proporcionar o contínuo 

desenvolvimento do processo de 

socialização 

AI/PG/AG - Brincadeiras livres

Proporcionar momentos de 

divertimento e descontração 
Colónia Balnear

Demonstrar curiosidade por aquilo 

que os rodeia

Proporcionar momentos de 

divertimento e descontração 
AG - Piscina na Instituição

Proporcionar o contínuo 

desenvolvimento do processo de 

socialização 

AI/PG/AG - Brincadeiras livres

Demonstrar curiosidade por aquilo 

que os rodeia
Colónia Balnear

Proporcionar momentos de 

divertimento e descontração 

Incentivar o trabalho em equipa e ao 

cumprimento das regras de um jogo
AG - Jogos tradicionais

Proporcionar o contínuo 

desenvolvimento do processo de 

socialização 

AI/PG/AG - Brincadeiras livres

Proporcionar momentos de 

divertimento e descontração 
Colónia Balnear

Demonstrar curiosidade por aquilo 

que os rodeia

Incentivar o trabalho em equipa e ao 

cumprimento das regras de um jogo
AG - Jogos com água

Proporcionar o contínuo 

desenvolvimento do processo de 

socialização 

AI/PG/AG - Brincadeiras livres

Legenda:

AG - Atividade de grupo

PG - Atividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Atividade individual

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Atividades Semanal

Semana de 15 a 19 de Julho de 2019                                   Responsável: Juliana Cunha                                       Sala:  ATL

Plano AtividadesÁreas / ObjetivosDia R NR
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R - Realizado Juliana Cunha _____________________________________
NR - Não realizado
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