
Manhã R NR Tarde R NR

Formação Pessoal e Social            AG - Acolhimento 

Integrar todas as crianças no grupo
AG - Quinzena da alimentação - o jogo da 

roda dos alimentos 

Revelar autonomia nos diversos 

momentos do dia
AG - Exp musical - Gira a roda AI - Ficha orientada - as formas geometricas

AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

AG - Acolhimento 

AG - A roda dos alimentos - principais 

conceitos
AI - Ficha orientada - a roda dos alimentos

Expressão e Comunicação AI - Ficha orientada - a roda dos alimentos AG - Educação Física (16:45 as 17:30)

Aceitar e cumprir as regras da sala AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Respeitar as criações do outro AG - Acolhimento 

Reconhecer as letras do seu nome
AG - Hora do conto - “O menino que não 

gostava de sopa"

Identificar os números até 10 AG - Inglês (13:00 as 13:45)

AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

AG - Acolhimento 

AI - Os meus alimentos preferidos - recorte 

e colagem

AI - Os meus alimentos preferidos - recorte 

e colagem

Conhecimento do Mundo

Tomar consciência da sua identidade e 

pertença a diferentes grupos do meio 

social próximo
AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Associar rotinas a diferentes momentos 

e alturas do dia
AG - Bons dias / Suplemento da manhã

Reconhecer as unidades de tempo 

básicas (dias e meses)
AG - Conclusão do tema: alimentação 

Tomar consciência das necessidades 

dos animais, sobretudo dos 

abandonados

AG - Exp musical - Boa alimentação (Alda 

Casqueira) 

AI/PG - Exploração das várias áreas da 

sala

AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Bárbara Batista _____________________________________

NR - Não realizado

Nota: O Plano Semanal de Atividades poderá ser alterado de acordo com necessidades e interesses do grupo
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CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 14 a 18 Outubro       Responsável:   Bárbara Batista                       Sala: 5

DiaÁreas / Objetivos
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