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TÁCBEI VERÃO 2020 – PLANEAMENTO SEMANAL 

SEMANA 20-07 a 24-07 

GRUPO A e B 

2.ª feira 
(20/07/2020) 

3.ª feira 
(21/07/2020) 

4.ª feira 
(22/07/2020) 

5.ª feira 
(23/07/2020) 

6.ª feira 
(24/07/2020) 

ATIVIDADES OBJETIVOS ATIVIDADES OBJETIVOS ATIVIDADES OBJETIVOS ATIVIDADES OBJETIVOS ATIVIDADES OBJETIVOS 

Acolhimento 

(Sala) 

Promover 

segurança e 

bem-estar 

Acolhimento 

(Sala) 

Promover 

segurança e 

bem-estar 

Acolhimento 

(Sala) 

Promover 

segurança e 

bem-estar 

Acolhimento 

(Sala) 

Promover 

segurança e 

bem-estar 

Acolhimento 

(Sala) 

Promover 

segurança e 

bem-estar 

Exploração 

de história 

(Sala) 

Potenciar a 

escuta ativa; 

desenvolver a 

compreensão e 

a expressão oral 

Pintura com 

berlindes 

(Sala) 

Potenciar a 

motricidade fina; 

Desenvolver o 

sentido estético; 

Estimular a 

imaginação e a 

criatividade 

Jogos de água 

(Pátio) 

Potenciar a 

motricidade 

grossa; Promover 

as relações sociais 

e o sentido de 

grupo 

Massa de cores 

(Sala) 

Potenciar a 

motricidade fina; 

Estimular a 

imaginação e a 

criatividade 

Filme com pipocas 

“Docinho de 

Morango – Os 

melhores amigos” 
(Sala) 

Potenciar a 

atenção; Estimular 

o desenvolvimento 

socioemocional; 

Promover a 

imaginação 

Brincadeira 

Livre 

(Sala) 

Desenvolver 

função 

simbólica, 

imaginação e 

criatividade 

Brincadeira 

Livre 

(Sala) 

Desenvolver 

função 

simbólica, 

imaginação e 

criatividade 

Brincadeira 

Livre 

(Sala) 

Desenvolver 

função 

simbólica, 

imaginação e 

criatividade 

Brincadeira 

Livre 

(Sala) 

Desenvolver 

função 

simbólica, 

imaginação e 

criatividade 

Jogos de 

Exterior 

(Pátio) 

Potenciar a 

motricidade, a 

coordenação 

motora e o 

equilíbrio 

Manta 

(jogos de grupo, 

canções) 

(Sala) 

Promover 

desenvolvimento 

da linguagem oral, 

imaginação e 

criatividade; 

Explorar funções 

cognitivas 

Manta 

Hora do Conto 

(Sala) 

Promover 

desenvolvimento 

da linguagem oral, 

imaginação e 

criatividade; 

Explorar funções 

cognitivas 

Manta 

(jogos de grupo, 

canções) 

(Sala) 

Promover 

desenvolvimento 

da linguagem oral, 

imaginação e 

criatividade; 

Explorar funções 

cognitivas 

Manta 

(jogos de grupo, 

canções) 

(Sala) 

Promover 

desenvolvimento 

da linguagem oral, 

imaginação e 

criatividade; 

Explorar funções 

cognitivas 

Manta 

Hora do Conto 

(Sala) 

Promover 

desenvolvimento 

da linguagem oral, 

imaginação e 

criatividade; 

Explorar funções 

cognitivas 

Brincadeira no 

exterior 

(Pátio) 

Potenciar 

desenvolvimento 

motor; 

potenciar o jogo 

Brincadeira no 

exterior 

(Pátio) 

Potenciar 

desenvolvimento 

motor; 

potenciar o jogo 

Brincadeira no 

exterior 

(Pátio) 

Potenciar 

desenvolvimento 

motor; 

potenciar o jogo 

Brincadeira no 

exterior 

(Pátio) 

Potenciar 

desenvolvimento 

motor; 

potenciar o jogo 

Brincadeira no 

exterior 

(Pátio) 

Potenciar 

desenvolvimento 

motor; 

potenciar o jogo 



RESPOSTA SOCIAL PRÉ-ESCOLAR  

www.cbei.pt 
Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira 

 

 
TÁCBEI VERÃO 2020 – PLANEAMENTO SEMANAL 

SEMANA 27-07 a 31-07 

GRUPO A e B 

2.ª feira 
(27/07/2020) 

3.ª feira 
(28/07/2020) 

4.ª feira 
(29/07/2020) 

5.ª feira 
(30/07/2020) 

6.ª feira 
(31/07/2020) 

ATIVIDADES OBJETIVOS ATIVIDADES OBJETIVOS ATIVIDADES OBJETIVOS ATIVIDADES OBJETIVOS ATIVIDADES OBJETIVOS 

Acolhimento 

(Sala) 

Promover 

segurança e 

bem-estar 

Acolhimento 

(Sala) 

Promover 

segurança e 

bem-estar 

Acolhimento 

(Sala) 

Promover 

segurança e 

bem-estar 

Acolhimento 

(Sala) 

Promover 

segurança e 

bem-estar 

Acolhimento 

(Sala) 

Promover 

segurança e 

bem-estar 

Exploração de 

história 

(Sala) 

Potenciar a escuta 

ativa; Desenvolver a 

compreensão e a 

expressão oral 

Colagens 

(Sala) 

Potenciar a 

motricidade fina, 

a destreza manual 

e a coordenação 

olho-mão; 

Estimular a 

atenção e 

concentração; 

promover a 

criatividade e a 

imaginação 

Jogos no exterior 

(Pátio) 

Potenciar a 

motricidade, a 

coordenação 

motora e o 

equilíbrio 

História de rua 

(Pátio) 

Potenciar a escuta 

ativa; Desenvolver a 

compreensão e a 

expressão oral; 

Estimular a 

imaginação 

Visualização do 

filme 

“Kimba – O leão 

branco” 
(Sala) 

Potenciar a 

atenção; Estimular 

o desenvolvimento 

socioemocional; 

Promover a 

imaginação 

Brincadeira 

Livre 

(Sala) 

Desenvolver 

função 

simbólica, 

imaginação e 

criatividade 

Brincadeira 

Livre 

(Sala) 

Desenvolver 

função 

simbólica, 

imaginação e 

criatividade 

Brincadeira 

Livre 

(Sala) 

Desenvolver 

função 

simbólica, 

imaginação e 

criatividade 

Brincadeira 

Livre 

(Sala) 

Desenvolver 

função 

simbólica, 

imaginação e 

criatividade 

Jogos de 

Exterior 

(Pátio) 

Potenciar a 

motricidade, a 

coordenação 

motora e o 

equilíbrio 

Manta 

(jogos de grupo, 

canções) 

(Sala) 

Promover 

desenvolvimento 

da linguagem oral, 

imaginação e 

criatividade; 

Explorar funções 

cognitivas 

Manta 

Hora do Conto 

(Sala) 

Promover 

desenvolvimento 

da linguagem oral, 

imaginação e 

criatividade; 

Explorar funções 

cognitivas 

Manta 

(jogos de grupo, 

canções) 

(Sala) 

Promover 

desenvolvimento 

da linguagem oral, 

imaginação e 

criatividade; 

Explorar funções 

cognitivas 

Manta 

(jogos de grupo, 

canções) 

(Sala) 

Promover 

desenvolvimento 

da linguagem oral, 

imaginação e 

criatividade; 

Explorar funções 

cognitivas 

Manta 

Hora do Conto 

(Sala) 

Promover 

desenvolvimento 

da linguagem oral, 

imaginação e 

criatividade; 

Explorar funções 

cognitivas 

Brincadeira no 

exterior 

(Pátio) 

Potenciar 

desenvolvimento 

motor; 

potenciar o jogo 

Brincadeira no 

exterior 

(Pátio) 

Potenciar 

desenvolvimento 

motor; 

potenciar o jogo 

Brincadeira no 

exterior 

(Pátio) 

Potenciar 

desenvolvimento 

motor; 

potenciar o jogo 

Brincadeira no 

exterior 

(Pátio) 

Potenciar 

desenvolvimento 

motor; 

potenciar o jogo 

Brincadeira no 

exterior 

(Pátio) 

Potenciar 

desenvolvimento 

motor; 

potenciar o jogo 


