
Manhã R NR Tarde R NR

Formação Pessoal e Social            
AG - Acolhimento: Mapa de presenças; 
Mapa do tempo; Responsável do dia; 

Expressa emoções e sentimentos; AI - Ficha do algarismos 4 - grafismo

Sabe o nome completo e a idade;
AG - Exploração da música - "O palhaço 
troca o passo"

AI/AG - Recreio no parque/ exploração 
das áreas da sala 

 Vai sozinho à casa de banho; AG - Recreio no parque AG - Educação Física (16:45 - 17:30 )

Trata da sua higiene pessoal;
AG - Acolhimento: Mapa de presenças; 
Mapa do tempo; Responsável do dia; 

Expressão e Comunicação AI - Pintura de carnaval - o palhaço

Aceita e cumpre as regras de um jogo;
AI/AG - Recreio no parque/ exploração 
das áreas da sala 

Imita vozes de animais e sons familiares AG - Recreio no parque AG - Recreio no parque

Memoriza e reproduz canções e lengalengas
AG - Acolhimento: Mapa de presenças; 
Mapa do tempo; Responsável do dia; 

Acompanha canções com gestos AI - Pintura de carnaval - o palhaço

Usa a linguagem oral de forma contextualizada, 
conseguindo comunicar eficazmente de modo 
adequado à situação;

AG - Exploração da música - "O palhaço 
troca o passo"

AI/AG - Inglês (17:15h âs 18:00)

Ouve atentamente histórias, rimas, poesia e 
outros textos, mostrando prazer e satisfação; AG - Recreio no parque

AI/AG - Recreio no parque/ exploração 
das áreas da sala 

Conta racionalmente até 15
AG - Acolhimento: Mapa de presenças; 
Mapa do tempo; Responsável do dia; 

 Compara a altura, largura, comprimento de 
construções que faz, indicando características 
de medida “maior que”, “mais pequeno que”, 

“igual a “…;

AI - Labirinto de Carnaval

 Identifica quantidades iguais AG - Educação Física ( 16:00 - 16:45 )

 Consegue colorir em espaços limitados; AG - Recreio no parque
AI/AG - Recreio no parque/ exploração 
das áreas da sala 

Conhecimento do Mundo
AG - Acolhimento: Mapa de presenças; 
Mapa do tempo; Responsável do dia;

Demonstra interesse pela realização de 
experiências

AG - É carnaval - Vamos brincar, dançar, 
desfilar!

Reconhece unidades básicas do tempo diário, 
semanal e anual, compreendendo a influência que 
têm na sua vida;

Refere e identifica a atividade associada a 
algumas profissões com que contacta no dia a dia; 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

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 17 a 21 de fevereiro        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
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