
Manhã R NR Tarde R NR

AI - Acolhimento das crianças

Formação Pessoal e Social
PG - Exploração orientada de jogos de 

encaixe

Incentivar a interação entre criança 

e adultos

AI/PG - Interação com os adultos e 

crianças da sala

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

Verbalizar necessidades 

relacionadas com o seu bem estar

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;
AI/PG - Atividades espontâneas

 Adequar o comportamento e 

ritmos biológicos aos padrões  e 

rotinas estabelecidas

AI - Acolhimento das crianças

PG - Construções com legos

AI/PG - Interação com os adultos e 

crianças da sala

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

Expressão e comunicação  
AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;
AI/PG - Atividades espontâneas

Expressar-se corporalmente e de 

forma espontânea ao som de 

musica

AI - Acolhimento das crianças

Manipular os legos e jogos de 

encaixe

AI - Outono colorido: carimbagem com os 

dedos

Participar em atividades de 

expressão plástica

AI/PG - Interação com os adultos e 

crianças da sala

.AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

Incentivar a exploração livre dos 

espaços da sala e brinquedos

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;
AI/PG - Atividades espontâneas

Verbalizar novas palavras AI - Acolhimento das crianças

Conhecimento do mundo
AI - Outono colorido: carimbagem com os 

dedos

Despertar a curiosidade por aquilo 

que o rodeia

AI/PG - Interação com os adultos e 

crianças da sala

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;
AI/PG - Atividades espontâneas

AI - Acolhimento das crianças

PG - Modelagem com pasta de farinha

AI/PG - Interação com os adultos e 

crianças da sala

.AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;
AI/PG - Atividades espontâneas

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Helena Pinto _____________________________________

NR - Não realizado

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

5ª

6ª

Plano Atividades

 

2ª

3ª

4ª

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 14 a 18 de Outubro                    Responsável: Helena Pinto                       Sala: 1 JC

DiaÁreas / Objetivos
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