
Abril de 2021 

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

(Provérbio chinês)
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Educação para a Saúde

O mês de Abril foi marcado pelo tema: Educação para a Saúde. Sabemos 
que a saúde é o nosso bem mais precioso, e na CAF fazemos o nosso 
melhor para preservar e promover a saúde das nossas crianças! 
Além dos debates que são fundamentais para uma melhor comunicação, 
as crianças também aprenderam o suporte básico de vida! À vez, cada 
criança, depois de explicarmos o conceito do suporte básico de vida, ia 
exemplificando-o com outro colega de turma ou com um boneco. 
Para além disso, reforçámos que a saúde engloba a alimentação saudável e 
a prática de exercício físico, e deste modo, em concordância com as 7 
escolas da freguesia, elaborámos um vídeo sobre os vários temas da 
saúde. 
Ao encontro de todos os dias motivarmos as nossas crianças a ter uma 
alimentação saudável e a praticarem exercício físico, a CAF da escola 
Adriano Correia de Oliveira ficou com o tema da nutrição! 
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Dia Mundial da Atividade Física

Praticar exercício físico é fundamental para o desenvolvimento da 
criança, e nós CAF somos apologistas que todas elas possam ter 
desporto pelo menos uma vez por semana. 
No dia 6 de abril, festejámos o Dia Mundial da Atividade Física com 
a realização de uma gincana recheada de saltos, correrias e muita 
diversão. A celebração deste dia tem como intuito promover a 
prática de exercício físico e de refletir sobre os benefícios que esta 
tem para uma vida saudável. É extremamente gratificante observar 
o quanto as nossas crianças adoram realizar estas dinâmicas mais 
mexidas.



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Espantalho e Livro 
Qta. Pedagógica

O nosso livro e espantalho criado para o concurso da Quinta Pedagógica
está quase terminado. Este mês as nossas crianças do JI já começaram a
vestir a nossa “espantalha” de nome Maria João e a criar o seu lindo
cabelo!
No 1 ciclo, as crianças já terminaram a história para o livro “O sonho de
Matias” e começaram a plastificar os desenhos e respetivas páginas,
assim como colá-las na capa do livro.
Lembramos que o livro e o espantalho serão entregues dia 31 de maio e
que todos os pais poderão votar no seu espantalho favorito de dia 1 a 27
de junho na Quinta Pedagógica, junto à portaria!
Deixamos algumas fotos destes momentos:
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Horta Escolar

Este mês preparámos a nossa horta para uma nova plantação! 
A primeira tarefa foi remexer de novo a terra existente nos canteiros e 
retirar algumas ervas daninhas que roubam a água aos nossos 
horticulas. Depois de uma boa remoção de ervas daninhas, 
plantámos as sementes! Este mês semeámos cebola roxa, morangos, 
pepino, beringela, coentros, salsa, hortelã, nabiças, alface e cenoura! 
O próximo passo será regar duas vezes por dia e uma boa 
manutenção da mesma para um bom desenvolvimento dos nossos 
alimentos! 
Alguns legumes que já estavam prontos para a colheita, como a 
cebola, também foram colhidos. Decidimos dá-los às crianças e 
pedimos que em casa fizessem uma alimentação que incluísse o 
legume levado por eles. O certo é que levar legumes que os mesmos 
semeiam e cuidam até colher, motiva-os a comer saudável! 
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Horta Escolar
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Dia Internacional do Beijo

O Dia Internacional do Beijo é comemorado no dia 13 de abril e é um 
símbolo de afeição e de amizade. 
De forma a comemorar o dia do beijo, mas sem esquecer a pandemia 
em que estamos a viver até ao momento, a CAF elaborou com as nossas 
crianças um postal da saudade, em que as mesmas escolhiam a pessoa 
que gostariam de dar um beijo. Esse postal, contou com a marca dos 
lábios das crianças do lado esquerdo do postal e uma frase de saudade 
para quem o postal seria enviado. Muitas das nossas crianças decidiram 
dedicar este postal aos avós que já não viam a algum tempo. Esperamos 
que para o ano, o dia do beijo seja comemorado sem pandemia e que 
beijemos todos aqueles que sentimos saudades! 
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Dia Mundial da Arte

No Dia Mundial da Arte decidimos mostrar que as nossas crianças são uns 

verdadeiros artistas como Van Gogh!

Visto que estamos na Primavera, juntámos o útil ao agradável e 

elaborámos um painel da Primavera em 3D! Utilizámos várias técnicas para 

o nosso painel, como a técnica da esponja. Pintámos metade das nossas 

borboletas e unimos as duas metades. A finalização do painel ficou 

fantástica! O painel foi exposto no polivalente da CAF para simbolizar não 

só a estação da primavera, como a arte e talento das nossas crianças!
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Semana Temática da Maçã

Do dia 19 ao 23 de março celebrámos a semana temática da maça. Entre 
enfeites para o nosso refeitório, a semana serviu para saborearmos novas 
receitas de pratos principais e sobremesas com maçã! 
De forma a dar mais enfase à temática da maça, elaborámos uma deliciosa 
compota de maçã com a ajuda das nossas crianças. A compota  
confecionada pelas crianças foi levada pelos mesmos para casa, junto com 
a receita e todos os passos para a confeção. O 1 ciclo teve ainda tempo de 
confecionar também um bolo de maçã! 
A fruta como a maçã é fundamental para uma alimentação saudável! 
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Dia Mundial da Terra

Com o objetivo de dar a conhecer mais sobre o nosso planeta Terra às 
crianças, realizámos um pequeno debate sobre os cuidados que devemos ter 
para cuidar e preservar o nosso planeta. 
Depois desse debate, o JI pintou pétalas feitas em folhas eva, as quais colaram 
em CD’s e foram colocadas na horta da escola. 
Já o 1º ciclo elaboraram crachás da forma da terra com a frase “vamos cuidar 
da terra” e cortaram borboletas e andorinhas para podermos enfeitar a nossa 
horta. No final Elaboramos também um vídeo didático sobre a terra e como 
cuidá-la.
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Dia da Liberdade

No dia 25 de abril comemorámos o dia da liberdade, e, por isso refletivos em 
grupo sobre a importância que este dia teve ate aos dias de hoje. Como tal, 
não podia faltar a canção “Grândola Vila Morena” que ficou marcada na 
história portuguesa, como o símbolo da liberdade.
Neste dia, gravámos um vídeo, onde as crianças do JI e 1 ciclo retratavam a 
história antes do 25 de abril de 1974 e que mudanças houveram após esta 
data tão importante para todos nós. Concluímos este dia importante com a 
elaboração e pinturas da nossa bandeira portuguesa.
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Dia Nacional da Prevenção e 
Segurança no Trabalho

No dia 27 de Abril comemorámos o dia nacional da prevenção e segurança e 
desta forma, realizámos um pequeno exercício de simulação de sismo! No 
jardim de infância, por volta das 16.15h, e no primeiro ciclo, por volta das 
17.40h, fizemos soar o alarme e simulámos o sismo. Ficámos protegidos 
debaixo de mesas durante alguns segundos e, em seguida, fomos em fila para 
o ponto de encontro (que seria o campo). Por fim, conversámos sobre como 
devemos agir perante um sismo como por exemplo, a quem devemos pedir 
ajuda e como ajudar os outros! Foi uma atividade muita divertida que se 
destacou pela entreajuda de todas as crianças! 
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Sessão de Cinema

Como diz o ditado: abril, águas mil. Começámos a semana com imensa chuva e 
algum vento. Durante a semana chuvosa, tirámos um dia para organizar uma 
ótima tarde de sessão de cinema, tanto para o JI como para o 1 ciclo. Para 
decidirmos qual seria o filme, as crianças votaram entre dois filmes. No JI, o 
filme escolhido foi a Idade do Gelo e no 1 ciclo foi o Panda do Kong Fu. Foi uma 
tarde muito bem passada ao som da chuva  e contámos com a colaboração de 
todos para que a sessão de cinema corresse às mil maravilhas!
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Dia Mundial da Dança

No dia mundial da Dança decidimos dar a conhecer às nossas crianças, uma 
nova modalidade de dança: o Zumba.
O Zumba caracteriza-se pela mistura de vários tipos de danças, como por 
exemplo o samba, salsa, merengue, hiphop, reggaeton, mambo e dança do 
ventre.
As monitoras dinamizaram uma aula de zumba no nosso campo de futebol, 
dado que é um sitio amplo onde é possível dançarmos todos juntos, mas 
sempre separados por salas. As crianças adoraram a aula de zumba e querem 
repetir.


