
Manhã R NR Tarde R NR

Formação Pessoal e Social            AG - Acolhimento 

Integrar todas as crianças no grupo
AG - Conversa acerca do novo mês e época 

natalícia

Revelar autonomia nos diversos 

momentos do dia

AI - Início das decorações natalicias para a 

sala 
AI - Expressão plástica: árvores e pais natal

AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

AG - Acolhimento 

AI - Expressão plástica: colagem de 

presépios
AG - Realização da árvore de natal da sala

Expressão e Comunicação AG - Ensaios para a festa de natal 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 AI - Ficha do mês de Dezembro

Identificar os números até 10 AG - Ensaios para a festa de natal AG - Inglês (13:00 as 13:45)

AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

AG - Acolhimento 

AI - Livro elfo - fichas orientadas

Conhecimento do Mundo AG - Ensaio para a festa de natal
AI - Livro elfi - fichas orientadas sobre as 

vogais

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)
AI - Realização da carta ao pai Natal AI - Realização da carta ao pai natal

Tomar consciência das necessidades 

dos animais, sobretudo dos 

abandonados
AG - Ensaio para a festa de natal AG - Educação Física (16:45 as 17:30)

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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Plano Atividades

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 2 a 6 Dezembro     Responsável:   Bárbara Batista                       Sala: 5

Áreas / Objetivos

5ª

6ª

Dia

2ª

3ª

4ª

5


