
Manhã R NR Tarde R NR

Formação Pessoal e Social            
AG – Acolhimento das crianças/ Canção 

dos Bons dias/ marcar presença;

Estimular os vínculos afetivos no adulto
AI/PG-   O Girassol -                                         

- pintura com  rolos de papel;

Proporcionar momentos de segurança e 

bem-estar

PI/PG-  Exploração livre das áreas da 

sala;

AI/PG – Atividades livres/ brincadeira no 

parque.

Estimular a confiança nos adultos de 

sala

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

alimentação.

AI – Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação.

Conseguir sentir-se tranquilo e seguro 

no ambiente de sala

AG – Acolhimento das crianças/ Canção 

dos Bons dias/ marcar presença;

AI/PG- Construção pássaros ;                       

- pintura com mata – moscas;

AI/AG- Atividades livres/brincadeira no 

parque.

Expressão e Comunicação
PI/PG-  Exploração livre das áreas da 

sala;
AI/AG- Educação Física (16h às 16h45).

Favorecer a estimulação dos brinquedos 

presentes na sala

AI – Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação.

AI – Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação.

Reagir positivamente às brincadeiras 

com os adultos

AI- Cuidados individualizados de higiene e 

alimentação.

Proporcionar momentos lúdicos de 

aprendizagem

AI/PG-     Continuação da atividades 

iniciada no dia anterior;                                               

PI/PG-  Exploração livre das áreas da 

sala;

AI/PG- Atividades livres/brincadeira no 

parque.

Conhecimento do Mundo
AI- Cuidados individualizados de higiene e 

alimentação.

AI/PG- Cuidados individualizados de 

higiene e alimentação.

Demonstrar interesse pelo o que os 

rodeia

AG – Acolhimento das crianças/ Canção 

dos Bons dias/ marcar presença;

Conhecer e familiarizar-se com as 

rotinas diferentes do dia

AI/AG-        Visualização de um vídeo 

sobre a transformação da BORBOLETA; 
registo                   

AI/PG- Atividades livres/brincadeira no 

parque.

Incentivar a exploração do ambiente 

exterior

PI/PG-  Exploração livre das áreas da 

sala;
PG- Inglês (16h às16h45)

AI – Cuidados individualizados de higiene 

e alimentação.

AI/PG - Cuidados individualizados de 

higiene e alimentação; 

AG – Acolhimento das crianças/ Canção 

dos Bons dias/ marcar presença.

AI/PG-  Experiência/ área das ciências;  A 

nossa Plantação

AI/PG- Atividades livres/brincadeira no 

parque.

AI/PG- Exploração livre das àreas da sala;

AI/PG – Cuidados individualizados de 

higiene e alimentação:

AI/PG - Cuidados individualizados de 

higiene e alimentação; 

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Márcia Gomes _____________________________________

NR - Não realizado

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

C:\Users\ELISABETE\Desktop\Plano Sala 3.1 JC 27 a 31 Março


