
Manhã R NR Tarde R NR
AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, bons dias, 

marcação das presenças

AG-Dialogo e observação do cartaz: 

Direitos das crianças

AI- Conclusão do trabalho iniciado de 

manhã

AI- Decoração de um trabalho para o 

placar dos Direitos das Crianças

AI/PG- Atividades espontâneas nas áreas 

da sala

AI/PG- Recreio no parque infantil/ salão

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, bons dias, 

marcação das presenças

AG- Visualização e audição da canção do 

Dia Nacional do Pijama
AI/PG- Recreio no parque infantil/ salão

AI- Fotografias de Natal
AI- Atividades de expressão plástica: 

desenho, modelagem

AI/PG- Recreio no parque infantil/ salão

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, bons dias, 

marcação das presenças

AG- Hora do conto: Todos de Pijama 
AI/PG- Atividades espontâneas nas áreas 

da sala

AG- Coreografia da canção do Dia 

Nacional do Pijama
AG- Inglês (16:30/ 17:15)

AI/PG- Recreio no parque infantil/ salão

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, bons dias, 

marcação das presenças

AG- Dialogo acerca da festa de Natal- 

apresentação da proposta para a atuação

AI- Atividade de expressão plástica: 

numero 3 
AG- Hora do conto: 

AG- Recreio no parque infantil/ salão
AI/PG- Atividades espontâneas nas áreas 

da sala

AG- Acolhimento das crianças: 

Suplemento da manhã, bons dias, 

marcação das presenças

AG- Jogo do dado
AG- Aula de educação física ( 

16:00/16:45)

AI/PG- Atividades espontaneas nas áreas 

da sala

AI/PG- Atividades espontâneas nas áreas 

da sala

AG- Recreio no parque infantil/ salão

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Patrícia Oliveira _____________________________________

NR - Não realizado

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 18 a 22 de Novembro         Responsável:  Patrícia Oliveira                   Sala: 3 Amarela

DiaÁreas / Objetivos

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

5ª

6ª

Plano Atividades

Area da formação pessoal e 

social:  verbalizar as suas 

necessidades relacionadas 

com o bem estar/ revelar 

autonomia nos diferentes 

momentos do dia / usar e 

cuidar de forma adequada os 

brinquedos e materiais da sala 

/ saber esperar pela sua vez/ 

demonstrar atitudes de apoio,  

entreajuda e ser solidário                               

Area das Expressões:  usar 

adequadamente os materiais 

de expressão plástica/  ouvir 

uma história/ recontar 

momentos de uma história/ 

associar quantidade aos 

numeros 1, 2, 3/ identificar os 

numeros 1,2,3                                         

Area do conhecimento do 

mundo: participar na 

comemoração do Dia Nacional 

do Pijama 
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4ª
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