
Manhã R NR Tarde R NR

AI - Realização das fichas das págs. 77 

e 78 do Livro de Atividades

AG - Jogos de equipa no salão da 

ginástica

AI/PG -  Exploração livre das diferentes 

áreas da sala 

AI/PG -  Exploração livre das diferentes 

áreas da sala 

AI - Continuação da pintura das telas 

para o salão da receção

AI - Realização da ficha da pág. 79 do 

Livro de Atividades

AG - Educação Física: das 16h45 às 

17h30

AG - Brincadeiras no exterior

AI - Continuação da atividade da manhã

AI - Realização das fichas das págs.80 e 

81  do Livro de Atividades

AI/PG -  Exploração livre das diferentes 

áreas da sala 

AI/PG -  Exploração livre das diferentes 

áreas da sala 

AI - Continuação da pintura das telas 

para o salão da receção

AI - Realização da da ficha da pág.  30 

do Livro de Atividades

AG - Exploração da canção "As vogais"
AI/PG -  Exploração livre das diferentes 

áreas da sala 

AG - Jogos de divisão silábica

AG - Inglês: das 13h às 13h45

AI - Realização da da ficha da pág.31  do 

Livro de Atividades

AG - Educação Física: das 16h45 às 

17h30

AG - Brincadeiras no exterior

Legenda:

AG - Actividade de grupo

Educadora Coordenadora Pedagógica

AI - Actividade individual

R - Realizado Ana Paula Castro _____________________________________

NR - Não realizado

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

5ª

6ª

Plano Atividades

Área daFormação pessoal e 
social: identificar características 

do seu corpo; revelar valores da 

vida democrática em grupo; ter 

auto-confiança e capacidade de 

aceitar e superar frustrações                     

Área de expressão e 
comunicação:                                  
- domínio da educação motora: 

Conhecer diferentes termos 

espaciais ;        - Domínio da 

educação artística: desenvolver 

capacidades expressivas e 

criativas de explorações e 

produções plásticas;   - 

subdomínio da musica:  valorizar 

a música como fator de identidade 

social e cultural;  - Domínio da 

expressão dramática: representar 

diferentes emoções                               

- Domínio da linguagem oral e 

abordagem à escrita:  distingue 

diferentes tipos de texto; reproduz 

e inventa rimas, adivinhas, 

poemas, trava-línguas, 

lengalengas; interpreta, inventa 

com a leitura de imagens                                                                                                       

- Domínio da matemática : ter 

noção do conceito de número; 

realizar correspondência até 10      

Área do conhecimento do 
mundo: Reconhecer aspetos do 

mundo exterior mais próximo; 

perceber a utilidade de usar os 

materiais do seu quotidiano
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2ª

3ª

4ª

AI - Organização e arrumação dos 

trabalhos individuais nas respectivas 

capas

AG - Acolhimento, suplemento da manhã, 

canção dos bons dias e preenchimento 

do quadro de presenças

AG - Acolhimento, suplemento da manhã, 

canção dos bons dias e preenchimento 

do quadro de presenças

AG - Acolhimento, suplemento da manhã, 

canção dos bons dias e preenchimento 

do quadro de presenças

AG - Acolhimento, suplemento da manhã, 

canção dos bons dias e preenchimento 

do quadro de presenças

AG - Acolhimento, suplemento da manhã, 

canção dos bons dias e preenchimento 

do quadro de presenças

CENTRO SOCIAL DO CANDAL - MARCO

Plano de Actividades Semanal

Semana de: 27 a 31 de março          Responsável: Ana Paula Castro                   Sala: 5  Sala Laranja

DiaÁreas / Objetivos
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