
Manhã R NR Tarde R NR

PG/AI - Acolhimento das crianças/ 

Canção dos bons dias/Presenças 
AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI - Exploração de instrumentos não 

convencionais

AI/AG - Comemoração do aniversário da 

Régia

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Acolhimento das crianças/ 

Canção dos bons dias/Presenças 
AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AG - Audição e visualização da música 

oficial do Dia do Pijama 

AI/PG - Exploração livre dos brinquedos e 

espaços da sala 

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Acolhimento das crianças/ 

Canção dos bons dias/Presenças 
AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI/AG - Comemoração do Dia Nacional 

do Pijama - pintura do pijama 

AI/PG - Exploração livre dos brinquedos e 

espaços da sala 

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Acolhimento das crianças/ 

Canção dos bons dias/Presenças 
AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI - O meu livro da cores
AI/PG - Exploração livre dos brinquedos e 

espaços da sala 

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

PG/AI - Acolhimento das crianças/ 

Canção dos bons dias/Presenças 
AI - Cuidados de higiene e alimentação 

AI - O meu livro da cores (cont.)
AI/PG - 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 18 a 22 de novembro de 2019                     Responsável: Telma Pinto                    Sala: 2 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: 

Cria atividades de brincar que 

imitam as atividades da vida 

diária; Reconhece a sua cara 

numa fotografia

Expressão e Comunicação: 

Memoriza frases; Aprende e 

usa novo vocabulário nas 

atividades do dia a dia; Explora 

instrumentos musicais; Explora 

diferentes materiais

Conhecimento do mundo: 

Explora, de forma 

independente, o meio 

ambiente que a rodeia
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