
Manhã R NR Tarde R NR

PG/AI - Acolhimento das crianças/ 

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

AI/AG - Relaxamento: pintura ao som de 

"As quatro estações de Vivaldi"

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 

AG - Exploração canção "O palhaço troca 

o passo"

AI/PG - Exploração livre dos brinquedos e 

espaços da sala

AI - O meu palhaço!

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 palhaço! (cont.)
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 palhaço! (cont.)
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 - Sessão fotográfica de carnaval
AI/PG - Exploração livre dos brinquedos e 

espaços da sala

AG/AI - Desfile de máscaras

AI - Cuidados de higiene e alimentação 

a

Legenda:

AG - Atividade de grupo

PG - Atividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Atividade individual

R - Realizado Telma Pinto _____________________________________

NR - Não realizado

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: 

Colabora na arrumação e 

organização dos espaços; 

Envolve-se em atividades de 

exploração e brincadeiras com 

os pares; Começar a exibir o 

impulso de se autocontrolar

Expressão e Comunicação: 

Compreende uma variedade 

de pedidos que impliquem a 

realização de 2 passos ou 

tarefas simples e consecutivas; 

Identifica os rabiscos que fez; 

Conhecimento do mundo: 

Explora, de forma 

independente, o meio 

ambiente que a rodeia; Presta 

atenção a instruções de 

segurança
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2ª

3ª

4ª

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Atividades Semanal

Semana de 17 a 21 de fevereiro de 2020                  Responsável: Telma Pinto                    Sala: 2 JR

DiaÁreas / Objetivos
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