
Manhã R NR Tarde R NR

AG - Acolhimento das crianças AG - Cuidados de higienização 

AI - Conclusão do registo da Primavera AG - Lanche

AI/AG - Cuidados individualizados de 

higiene e almoço

PG/AI - Brincadeiras livres, exploração 

das diferentes áreas da sala e dos 

brinquedos

AG - Acolhimento das crianças AG - Cuidados de higienização 

AG - Audição da música "O Coelhinho" - 

As Músicas da Carochinha
AG - Lanche

PG/AI - Brincadeiras livres

PG/AI - Brincadeiras livres, exploração 

das diferentes áreas da sala e dos 

brinquedos

AI/AG - Cuidados individualizados de 

higiene e almoço

AG - Acolhimento das crianças AG - Cuidados de higienização 

AI - Registo da música "O Coelhinho" 

com uma pintura de esponjas
AG - Lanche

AI/AG - Cuidados individualizados de 

higiene e almoço

PG/AI - Brincadeiras livres, exploração 

das diferentes áreas da sala e dos 

brinquedos

AG - Acolhimento das crianças AG - Cuidados de higienização 

AI - (continuação) Registo da música "O 

Coelhinho" com uma pintura de esponjas
AG - Lanche

AI/AG - Cuidados individualizados de 

higiene e almoço

PG/AI - Brincadeiras livres, exploração 

das diferentes áreas da sala e dos 

brinquedos

AG - Acolhimento das crianças AG - Cuidados de higienização 

AI - Exploração sensorial: colagens com 

algodão 
AG - Lanche

AI/AG - Cuidados individualizados de 

higiene e almoço 

PG/AI - Brincadeiras livres, exploração 

das diferentes áreas da sala e dos 

brinquedos

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Helena Martins _____________________________________

NR - Não realizado

Nota: O Plano Semanal de Atividades poderá ser alterado de acordo com necessidades e interesses do grupo
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CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 27 a 31 de março de 2023                        Responsável: Helena Martins                           Sala: 1 JR

DiaÁreas / Objetivos

Desenvolvimento Pessoal e 
Social

Promover a integração e 
adaptação das crianças à sala

Promover um ambiente educativo 
lúdico, seguro e afetivo, com vista 
ao desenvolvimento global da 
criança

Fomentar a descoberta de si e do 
outro, através das brincadeiras 
sociais

Promover interações entre 
crianças e adultos

Desenvolvimento Motor

Proporcionar a manipulação e 
exploração de novos materiais e 
objetos; 

Desenvolver a coordenação 
óculo-pedal e óculo-manual. 

Fomentar o desenvolvimento da 
motricidade fina e grossa; 

Desenvolvimento Cognitivo

Desenvolver o vocabulário e 
estimular a utilização da 
linguagem oral; 

Reconhecer algumas 
características da estação do ano:
- Primavera

Explorar e descobrir materiais 
provenientes do meio natural 
exterior; 


