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Manhã R NR Tarde R NR
AG- Acolhimento das crianças: 
suplemento da manhã, bons dias, o 
tempo

AG- Jogos de contagem e de 
associação de numero a quantidade

AI/PG- Atividades espontâneas nas 
áreas da sala

AI/PG- Atividades espontâneas nas áreas 
da sala

AG- Acolhimento das crianças: 
suplemento da manhã, bons dias, o 
tempo

AI- Atividades de expressão plástica 
relacionadas com a primavera

AG- Coreografia da canção: " É a 
primavera que está a chegar"

AI/PG- Atividades espontâneas nas 
áreas da sala

AG- Acolhimento das crianças: 
suplemento da manhã, bons dia, o tempo

AI- Exercicios de coordenação motora 
grossa

AI/PG- Atividades espontâneas nas áreas 
da sala

AG- Aula de Inglês ( 16:00/16:45)

AG- Acolhimento das crianças: 
suplemento da manhã, bons dias, o 
tempo

AG- Hora do Conto: "Bem vinda 
primavera"

AI/PG- Atividades espontâneas nas 
áreas da sala

AI- Atividades de expressão plástica de 
Páscoa

AI/PG- Atividades espontâneas nas áreas 
da sala

AG- Acolhimento das crianças: 
suplemento da manhã, bons dias, o 
tempo

AI- Atividades de expressão plástica 
de Páscoa

AG- Educação fisica ( 16:00/ 16/45)

AI/PG- Atividades espontâneas nas áreas 
da sala

Legenda:

AG - Actividade de grupo

PG - Actividade pequeno grupo Educadora Coordenadora Pedagógica
AI - Actividade individual

R - Realizado Patrícia Oliveira _____________________________________

NR - Não realizado

Área da formação pessoal e 
social: Conhece os diferentes  

momentos da rotina diária/ 
Sabe esperar pela sua vez    

Área das expressões: 
manipula de forma ativa os 

materiais de expressão 
plástica/ estabelece diálogo e 
participa em conversas/ ouve 

os outros e responde 
adequadamente/canta 
canções/segue uma 

coreografia simples/ ouve 
atentamente uma história/ 

domina técnicas de expressão 
plástica  Área do 

conhecimento do mundo: 
demonstra interesse e 

curiosidade meio 
envolvente/relaciona 

elementos da natureza com a 
estação do ano

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

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de  27a 31 de Março   Responsável:  Patrícia Oliveira                   Sala: 3 Amarela

Áreas / Objetivos Dia
Plano Atividades
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Plano sala 3 de 27 a 31 de Março


