
CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de 27 a 31 de Março de 2023                                          Responsável: Joana Lima                       Sala: 4.1

Áreas / Objetivos Dia
Plano Atividades

Manhã R NR Tarde R NR

Área da Formação Pessoal e Social

2ª

A
c
ol
hi
m
e
nt
o

AG - Receção ao grupo. Suplemento da 
manhã. Canção "Bom dia"

AI / PG - Atividades espontâneas de 
exploração da sala

Conhece e respeita as regras fora e 
dentro da sala

AG - História “A lagartinha muito comilona”, 
de Eric Carle

AI - Exp. Plástica - Colagem com papel de 
seda “Borboleta”

Participa nas decisões e escolhas do 
grupo

AI - Exp. Plástica - Colagem com papel de 
seda “Borboleta”

Área da Expressão e Comunicação AI / PG - Recreio 16h45 - Educação Física

Utiliza a tesoura de forma adequada

3ª

AG - Receção ao grupo. Suplemento da 
manhã. Canção "Bom dia"

AI / PG - Atividades espontâneas de 
exploração da sala

Ouve atentamente histórias, rimas, 
poesias e outros textos mostrando 

prazer e satisfação

AG - Jogo de matemática - Números e 
contagem

AI - Exp. Plástica - Pintura com esponja e 
cotonete “As borboletas e os números”

Coloca questões e participa na 
recolha de dados acerca de si própria 

e do meio ambiente

AI - Exp. Plástica - Pintura com esponja e 
cotonete “As borboletas e os números”

Área do Conhecimento do Mundo AI / PG - Recreio

Demonstra envolvimento no processo 
de descoberta e exploração

4ª

AG - Receção ao grupo. Suplemento da 
manhã. Canção "Bom dia"

AI / PG - Atividades espontâneas de 
exploração da sala

Demonstra interesse pela realização 
de experiências

AG - Jogo de identificação visual “Animais da 
Quinta”

AI - Exp. Plástica - Criação de decoração 
para a sala 

AI - Exp. Plástica - Criação de decoração 
para a sala 

AI / PG - Recreio

5ª

AG - Receção ao grupo. Suplemento da 
manhã. Canção "Bom dia"

AI / PG - Atividades espontâneas de 
exploração da sala

AG - Jogo de movimento “Imitamos os 
animais?”

AI - Exp. Plástica - Criação de decoração 
para a sala 

AI - Exp. Plástica - Criação de decoração 
para a sala 

16h00 - Educação Física

AI / PG - Recreio 16h45 - Inglês

6ª

AG - Receção ao grupo. Suplemento da 
manhã. Canção "Bom dia"

AI / PG - Atividades espontâneas de 
exploração da sala

AG - Canção “Salta coelhinho”
AI - Exp. Plástica - Realização do presente 
da Páscoa

AI - Exp. Plástica - Realização do presente 
da Páscoa

AI / PG - Recreio
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