
Manhã R NR Tarde R NR

Formação Pessoal e Social            
AG - Acolhimento: Mapa de presenças; 

Mapa do tempo; Responsável do dia; 

Verbalizar as necessidades 

relacionadas com o seu bem estar

AG  Hora do Conto: Todos de pijama - 

finalização

Revelar autonomia nos diferentes 

momentos da rotina diária
AG - Exploração da história

AI/AG - Recreio no parque/ exploração 

das áreas da sala 

Conhecer os diferentes momentos da 

rotina diária
AG - Recreio no parque AG - Educação Física (16:45 - 17:30 )

AG - Acolhimento: Mapa de presenças; 

Mapa do tempo; Responsável do dia; 

AI - Ficha de labrinto de grafismos

Expressão e Comunicação AG - Sessão fotográfica de natal 
AI/AG - Recreio no parque/ exploração 

das áreas da sala 

Representar vivências individuais, 

temas, histórias, utilizando diferentes 

materiais e técnicas de expressão
AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Demonstrar interesse na realização de 

atividades motoras

AG - Acolhimento: Mapa de presenças; 

Mapa do tempo; Responsável do dia; 

Demonstrar interesse na exploração de 

instrumentos musicais
AG - Comemoração do Dia do pijama 

Inventar ou experimentar personagens 

e situações de dramatização por 

iniciativa própria 
AG - Dança da música do pijama AI/AG - Inglês (17:15h âs 18:00)

Ouvir atentamente as histórias, 

mantendo a concentração
AG - Recreio no parque

AI/AG - Recreio no parque/ exploração 

das áreas da sala 

AG - Acolhimento: Mapa de presenças; 

Mapa do tempo; Responsável do dia; 

AI - Ficha dos números

AG - Educação Física ( 16:00 - 16:45 )

Conhecimento do Mundo AG - Recreio no parque
AI/AG - Recreio no parque/ exploração 

das áreas da sala 

Associar rotinas a diferentes momentos 

e alturas do dia

AG - Acolhimento: Mapa de presenças; 

Mapa do tempo; Responsável do dia;

Descrever e procurar explicações para 

fenómenos e transformações que 

observa no meio físico e natural
AG - Jogo dos números

Demonstrar curiosidade e interesse 

pelo que a rodeia

AG - Recreio no parque
AI/AG - Recreio no parque/ exploração 

das áreas da sala 

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Diana Domingues _____________________________________

NR - Não realizado

2ª

3ª

4ª

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 18 a 22 de novembro        Responsável:   Diana Domingues                       Sala: 4.1

DiaÁreas / Objetivos

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

5ª

6ª

Plano Atividades

A
co

lh
im

en
to

\\10.0.1.2\06_gestao_servicos_partilhada\SUB ÁREA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS_PARTILHADA\PROCESSO - GESTAO DA COMUNICAÇÃO_PARTILHADA\SUB PROCESSO - SITE_PARTILHADA\Conteudos Site 2019-2020\Planos de 18 a 22 11 2019\41


