
Manhã R NR Tarde R NR

Formação Pessoal e Social            
AG-  Acolhimento, canção dos "Bons 

dias"

Aceitar a opinião dos outros
AG- Diálogo com o grupo acerca do 

Carnaval e propostas de atividades

AI/PG-Atividades espontâneas de 

exploração dos brinquedos da sala

Conhecer os diferentes momentos da 

rotina diária
PG- Montagem de um palhaço

Revelar autonomia nos diferentes 

momentos do dia
AG- Recreio 

Expressão e Comunicação
AG-  Acolhimento, canção dos "Bons 

dias" 

Aceitar e cumprir as regras de um jogo
AI- Desenho orientado: As formas do 

palhaço

AI/PG-Atividades espontâneas de 

exploração dos brinquedos da sala

Desenvolver capacidades expressivas 

e criativas de explorações e produções 

plástica
AG/AI- Construção  "A Teia da Amizade"

Representar e recriar plasticamente 

vivencias individuais, temas ou 

histórias
AG- Recreio AG/AI-Educação Física (16h00 às 16h45)

Elaborar gradualmente frases cada vez 

mais complexas

AG-  Acolhimento, canção dos "Bons 

dias"

Ouvir os outros e responder 

adequadamemente

AG/AI- Audição da história: Arlequim e 

Colombina

AI/PG-Atividades espontâneas de 

exploração dos brinquedos da sala

Reconhecer formas geométricas e 

referir propriedades

AI- Proposta de construção de um chapéu 

de Arlequim
AG/PG- Inglês (das 16.30 às 17.15)

Contar de forma crescente até 10 AG- Recreio 

Demonstra interesse na exploração de 

instrumentos musicais

AG-  Acolhimento, canção dos "Bons 

dias"

Expressar ideias e sentimentos atraves 

do corpo e da música

AI- Continuar a construção de um chapéu 

de Arlequim

AI/PG-Atividades espontâneas de 

exploração dos brinquedos da sala

PG- Modelagem com plasticina

AG- Recreio 

Conhecimento do Mundo
AG-  Acolhimento, canção dos "Bons 

dias"
AG- Cortejo de Carnaval

Demontrar curiosidade e interesse pelo 

que rodeia, colocar questões
AG- Desfile de máscaras

AI/PG-Atividades espontâneas de 

exploração dos brinquedos da sala

Demonstrar curiosidade com o corpo e 

segurança
AG- Audição de músicas de Carnaval

AG- Recreio 

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Alzira Almeida _____________________________________

NR - Não realizado
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CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 17 a 21 de fevereiro        Responsável: Alzira Almeida                   Sala:3.1

Plano Atividades

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

Áreas / Objetivos Dia

2ª

3ª

4ª
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