
Manhã R NR Tarde R NR

AI - Acolhimento das crianças   

Formação Pessoal e Social
AI/PG - Interação com os 

adultos/crianças da sala

Estabelecer laços afetivos com a 

equipa educativa
AI/PG - Brincadeiras individualizadas

AI/PG - Interação com os 

adultos/crianças da sala

Adaptar-se de forma positiva ao 

espaço envolvente

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

Conseguir sentir-se tranquilo e 

seguro no ambiente de sala
AI - Acolhimento das crianças

AI - Desafios motores

Expressão e comunicação AI/PG - Brincadeiras individualizadas
AI/PG - Interação com os 

adultos/crianças da sala

Favorecer a estimulação dos 

brinquedos presentes na sala

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação

Estimular a linguagem AI - Acolhimento das crianças

Explorar e descobrir as 

possibilidades sonoras do seu 

corpo e de diferentes objectos

AG - Canção - "Coelhinho da Páscoa"

Estimular a acuidade sensorial: 

tato, audição e visão
AI/PG - Brincadeiras individualizadas

AI/PG - Interação com os 

adultos/crianças da sala

Experimentar e explorar com 

agrado diferentes gestos e 

movimentos corporais

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

AI - Acolhimento das crianças

AI - Pintura de um ovo da Páscoa

Conhecimento do mundo
AI/PG - Brincadeiras individualizadas, 

mimos e afetos

AI/PG - Brincadeiras individualizadas, 

mimos e afetos

Despertar a curiosidade por aquilo 

que o rodeia

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

Manipular objectos com interesse e 

atenção
AI - Acolhimento das crianças

Conhecer e familiarizar-se com as 

rotinas diferentes do dia
AI - Pintura de um ovo da Páscoa

AI/PG - Brincadeiras individualizadas
AI/PG - Interação com os 

adultos/crianças da sala

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

AI - Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação;

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Juliana Cunha _____________________________________

NR - Não realizado

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

5ª

6ª

Plano Atividades

 

2ª

3ª

4ª

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 27 a 31 de Março                               Responsável: Juliana Cunha                                    Sala: 0 

DiaÁreas / Objetivos

C:\Users\ELISABETE\Desktop\Planificação sala 0 - 27 a 31 de Março


