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“Diz-me e eu esquecerei, ensina-me e eu 
lembrar-me-ei, envolve-me e eu aprenderei.”                         

(Provérbio chinês)
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Mês de Abril é o mês da Educação para a Saúde 

Este mês trabalhou-se a educação para a saúde, celebrou-se o dia
mundial da atividade física, o dia mundial da Terra, o dia 25 de Abril
e por último mas não menos importante o dia mundial da Dança.
Para celebrar o mês da saúde fizemos os jogos olímpicos da saúde
onde abordámos temas importantíssimos para nossa saúde, como a
atividade física e bem estar, higiene e higiene oral, e também a
alimentação saudável.
Para a atividade física e bem estar, fizemos vários circuitos de
atividade física ao longo das semanas e um peddy-papper com
provas físicas organizada por equipas para trabalhar a alimentação
saudável. Jogámos ao jogo da glória gigante onde cada
etapa/pergunta que avançassem no jogo, a equipa tinha direito a
escolher um alimento, e no final o objetivo era que as equipas
tivessem a roda dos alimentos mais completa e equilibrada. Por
último, para trabalharmos a higiene oral fizemos um jogo onde o
objetivo das equipas era conseguir uma dentição completa e o mais
saudável possível, tínhamos dentes saudáveis, dentes com caries,
pastas e escovas de dentes, escondidos debaixo de balões que
cobriam o chão do polivalente.
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Hora da Horta

Como não podia deixar de ser, todos os meses cuidamos com
todo o amor e carinho da nossa horta escolar, para que
possamos colher tudo o que plantámos, e provar nos nossos
refeitórios.
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Semana temática da Maçã
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Circuito de atividade física
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Dança e Movimento Corporal e Yoga e Relaxamento
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Abertura dos Jogos Olímpicos da saúde 

Para a abertura dos jogos olímpicos, cada equipa teve de elaborar
uma bandeira que a caracterizasse e depois apresentar.
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Abertura dos Jogos Olímpicos da saúde 

Bingo da Saúde 
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Peddy Papper
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Jogo da glória da alimentação saudável 
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Jogo da Higiene Oral
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Dia Mundial da Terra 
No dia Mundial da Terra, conversámos com as nossas crianças de como
poderíamos torná-la num sítio melhor para viver e como a podíamos
preservar. A nossa geração futura, desde sustentabilidade, reciclagem,
clima, consciência, foram alguns dos tópicos abordados. Por último,
elaborámos um mural em homenagem à nossa terra maravilhosa, que se
encontra exposto no nosso refeitório.
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Dia 25 de Abril: Dia da Liberdade!

Para celebrar este dia tão importante para o nosso país, decidimos mostrar
uma curta-metragem aos mais pequeninos, para que eles percebessem
como é que se vivia antes da grande revolução. Foi elaborado também um
mural sobre o dia e fizemos um vídeo com entrevistas super engraçadas
para perceber o que é que os nossos pequenos sabiam sobre este dia.
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Dia Mundial da Dança

Para celebrar o Dia Mundial da Dança, recorremos ao jogo do
”Just Dance!”, onde as crianças se divertiram e fizeram várias
batalhas entre grupos.


