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

(Provérbio chinês)

abril
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Educação para a saúde

De acordo com nosso Plano Anual “ ser um bom cidadão”, a equipa AAAF/CAF

durante este mês abordou a temática Educação para a Saúde com conversas

sobre a importância de ter saúde; construção de curta-metragens (cujos

protagonistas eram as crianças), “dores por umas horas”, onde estas

caracterizaram-se de médicos, simularam várias situações em que podemos

prejudicar e beneficiar a nossa saúde e ainda tiveram a atividade:

“Cuidaermeiros”, nutricionistas e doentes, cujo objetivo era criarem histórias

improvisadas e retratá-las entre eles.
Vamos relembrar a música que ouvimos!

https://www.youtube.com/watch?v=ecpTG3C8EsY

https://www.youtube.com/watch?v=ecpTG3C8EsY
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Dia Mundial da Atividade Física

A equipa AAAF/CAF e AEC’S visam promover sempre a prática de atividade 

física junto das crianças, assim como, mostrar os benefícios do exercício 

físico através de jogos de rua, quer para desenvolvimento de motricidade fina 

ou grossa.

Promoveu-se um debate sobre a prática desportiva e pediu-se às crianças 

para fazer uma reflexão pessoal. Os monitores lançaram diversos assuntos, 

tais como, “Preferem pedir boleia ou ir a pé?” ou “Se for preciso subir ao 

primeiro andar de um prédio com elevador, o que escolheriam: as escadas ou 

o elevador?”. Obtivemos respostas variadas e bem fundamentadas…um 

exercício simples que os faz pensar e agir!
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Dia Mundial da Saúde Oral
Procurou-se sensibilizar os mais pequenos para boas práticas da higiene oral. Sob

forma de aumentar a atenção dedicada a este tema os monitores dinamizaram atividades

práticas recorrendo a uma boca feita em cartão para demonstrar às crianças como se lava

os dentes e quais os seus procedimentos, bem como, foi feito um cartaz com dentes, onde

as crianças recortaram alimentos saudáveis e os que fazem menos bem à saúde.

Como diz a música que os meninos aprenderam, Um copo com água, uma escova e 

pasta…os dentes lavados é o que me basta! 

(https://www.youtube.com/watch?v=q7HgnoSH3QA )

https://www.youtube.com/watch?v=q7HgnoSH3QA


Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Espantalho e livro – Quinta Pedagógica

O tema base para este XIV concurso de espantalhos e as histórias infantis são sobre as

Crianças. Neste sentido e após falarem com as crianças, todos colocaram “mãos-à-obra” e

começaram a desenhar exemplos de espantalhos e a construir o conto para a elaboração

do livro.

Dia Mundial do Livro

No dia 23 de abril, comemorou-se o dia Mundial do Livro, como tal, a professora Vera

Campeão, contou aos meninos o conto que escreveu! Um sucesso junto das crianças “ Um

Caracol que queria ser polícia!”, foi essa a história narrada.



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Horta Escolar

Ao longo do mês as nossas crianças tiveram a sachar e a colher os legumes prontos

para serem confecionados no refeitório!

Ter um compostor para colocar resíduos verdes significa que vamos produzir menos lixo e 

ganhar uma excelente fonte de nutrientes para a nossa horta biológica. É  assim que 

sensibilizamos as nossas crianças, realizamos uma “economia circular”, ou seja, o nosso 

refeitório guarda os resíduos verdes (cascas e restos de comida apropriadas para o 

compostor) e as crianças colhem os legumes e dão ao refeitório!

As crianças ao recolherem os resíduos orgânicos, colocam no compostor e fazem toda a sua 

manutenção. 
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Dia Mundial da Terra

Este dia, os monitores , junto das crianças reconheceram a importância do planeta e alertaram

todos para a importância e a necessidade de preservar os recursos naturais .

No ponto de vista educativo, desenvolvemos várias iniciativas, tais como escrever frases , lançar o

tema da sustentabilidade para debate entre grupos, fazer desenhos, separar resíduos, através da

nossa brigada da boa ação, etc.

Só temos um Planeta e devemos cuidar dele!



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Aula de Ioga de Relaxamento

As aulas de ioga e de relaxamento, têm sido importantes para as crianças, pois ajudam a

manter o corpo saudável, ativo e principalmente uma mente sã̃ e consciente do momento

presente.

As aulas de dança, orientadas pelo professor Jonas, têm sido uma animação, com diversas

coreografias de acordo com as músicas colocadas.

Aulas de Dança e Dia Mundial da Dança

No dia Mundial da Dança, as crianças aprenderam danças tradicionais folclóricas e danças

“modernas” de diferentes locais do mundo.
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25 de abril de 1974

PORQUE É IMPORTANTE ASSINALAR SEMPRE OS VALORES DA LIBERDADE E

DEMOCRACIA?

Assim foi colocada a questão. Para um melhor entendimento os monitores realizaram uma

pequena peça de teatro a demonstrar o que tinha acontecido em 1974.

As crianças fizeram várias atividades relacionadas com o tema da liberdade. Ouviram histórias,

viram um pequeno vídeo e fizeram cravos vermelhos com papel crepe.
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Refeitório

Na nossa semana temática, teve presente a saborosa Maçã!

A CAF/AAAF e as AEC’S, realizaram as decorações do refeitório com desenhos sobre a maçã, 

elaboraram um cartaz e algumas bandeirolas com os benefícios da fruta, conceberam uma moldura 

em forma de maçã, criaram um cesto cheio de maças que fez acompanhar o saboroso puré de 

maçã  e ainda ouviram um conto infantil (https://historiasparapre.blogspot.com/2019/10/a-estrela-

da-maca.html)

Em casa, os pais e filhos contribuíram com receitas deliciosas!

https://historiasparapre.blogspot.com/2019/10/a-estrela-da-maca.html
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Contactos úteis:

Junta de Freguesia de Olivais Tlf: 21 854 06 90E-mail: educacaol@jf-olivais.pt

A equipa AAAF/CAF relembra que o portão abre, apenas, às 17h00m até às 17h30m e depois das 

18h00m às 19h00m

A equipa AAAF/CAF agradece a colaboração dos Encarregados de Educação no que diz respeito ao 

cumprimento do horário das atividades extra.

Projeto Toneladas de Ajuda!

Continuamos a recolher as tampinhas e os 

pacotes de leite espalmados! Os nossos 

ecopontos estão mesmo à entrada!

Sabia que…qualquer alteração no que 

diz respeito ao seu educando sobre a 

frequência na AAAF/CAF, deverá 

comunicar à Junta?

Deixamos os contatos aqui em baixo.

Ioga de Relaxamento – Jardim de Infância

Maio
Dia 7 (sala vermelha e amarela)

Dia 18 (sala verde e azul)

Dia 27 (sala vermelha e amarela)

Dança – Jardim de Infância e 1º ciclo

Maio
Dia 5 (apenas 1º ciclo)

Dia 17

Dia 28


