
Manhã R NR Tarde R NR
AG - Acolhimento/Quadro de 

presenças/Quadro do tempo/Responsável 

do dia
AG - Hora do conto. Leitura e exploração 

da história escolhida pelo responsável do 

dia

AI/PG - Exploração e brincadeiras livres 

na sala

AI/PG - Exploração e brincadeiras livres 

na sala
AG - Educação Física: 16h/16h45

AG - Brincadeiras no parque

AG - Acolhimento/Quadro de 

presenças/Quadro do tempo/Responsável 

do dia

AG - Leitura e exploração da história 

SlideShare "Onde meto o meu nariz"

AI - Exploração e realização de jogos de 

mesa

AG - Diálogo sobre o Dia da 

Alimentação/Chuva de ideias

AI/PG - Exploração e brincadeiras livres 

na sala

AG - Acolhimento/Quadro de 

presenças/Quadro do tempo/Responsável 

do dia

AG - Comemoração do Dia Mundial da 

Alimentação

AI/PG - Exploração e brincadeiras livres 

na sala

AI - Atividades no âmbito do Dia da 

Alimentação
AG - Inglês: 17h15/18h

AG - Brincadeiras no parque

AG - Acolhimento/Quadro de 

presenças/Quadro do tempo/Responsável 

do dia

AI/PG - Exploração e dinamização do 

jogo "O loto dos Alimentos"
AI - Recorte e colagem livre

AI/PG -  Exploração da nova sala e dos 

novos brinquedos
AG - Educação Física: 16h45/17h30

AG - Acolhimento/Quadro de 

presenças/Quadro do tempo/Responsável 

do dia
AI - Eu sei escolher: Picotagem e 

colagem de imagens de alimentos 

saudáveis

AG - Brincadeiras no parque
AI/PG - Exploração e brincadeiras livres 

na sala

Legenda:

AG - Actividade de grupo

Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Ana Paula Castro _____________________________________

NR - Não realizado

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

5ª

6ª

Plano Atividades

Área daFormação pessoal e 
social: construção da identidade 

e da autoestima;                         

Área de expressão e 
comunicação:                                  
- domínio da educação motora: 

cooperar em situações de jogo, 

seguindo orientações ou regras;        

- Domínio da educação artística: 

desenvolver capacidades 

expressivas e criativas de 

explorações e produções 

plásticas;   - subdomínio da 

musica:  valorizar a música como 

fator de identidade social e 

cultural;                                 - 

Domínio da linguagem oral e 

abordagem à escrita: 

compreender mensagens orais 

em situações diversas de 

comunicação;          Área do 
conhecimento do mundo: 
Tomar consciência da sua 

identidade e pertença a diferentes 

grupos do meio social próximo
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2ª

3ª

4ª

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de:   14 a 18 de Setembro                   Responsável: Ana Paula Castro                         Sala: 4 Sala Roxa

DiaÁreas / Objetivos
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