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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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Educação para a Igualdade de Género

O tema do mês de março é: Educação para a igualdade de género.
Ao longo deste mês de março sensibilizámos as nossas crianças 
acerca desta temática tão importante. Explicámos por tópicos e 
entre debates que todos podem trabalhar de igual forma em 
qualquer profissão, e gostar de todas as cor sem ter um parâmetro 
definido, como por exemplo a utilização do cor de rosa. A maioria 
dos meninos diz que só as meninas podem usar. 
Na verdade, é onde entra o conceito igualdade de género e, deste 
modo, foi explicado que os meninos também podem gostar de cor 
de rosa, as meninas podem jogar à bola e os rapazes podem brincar 
com bonecas sem serem julgados. 
Todos tem o direito à sua escolha e a nossa missão é que cada uma 
dessa escolha seja respeitada. Entre debates todas as crianças 
perceberam que somos todos iguais. 
Igualdade de género é isto, todos sermos iguais mesmo sendo 
diferentes! 
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Dia do Pai

Todos nós sabemos que os nossos pais são uns super-heróis! Desde 
sempre que nos protegem, nos ensinam, nos apoiam 
incondicionalmente e são o nosso maior orgulho! 
Este dia é celebrado de forma muito especial para todos nós. 
Elaborámos com muito amor e carinho um colar de pai com uma 
mensagem de amor escrita na parte traseira. Além do colar, cada 
criança gravou um vídeo sobre a importância de ter um pai na 
nossa vida! 
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Dia do Pai
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Concurso do Espantalho e Livro 
da Quinta Pedagógica dos Olivais

Todos os anos a quinta pedagógica desafia os nossos meninos a criar
um espantalho e um livro pedagógico. Como seria de esperar, não
ficámos de braços cruzados e pusemos mãos à obra! O nosso
espantalho ficou afeto ao jardim de infância e demos o nome de
Maria João, espantalho esse que na parte frontal será a Maria e a
parte traseira será criada o João.
Já o livro ficou afeto às crianças do 1º Ciclo e foi dado o titulo de “O
Sonho de Matias”. O livro e o espantalho serão entregues dia 31 de
maio e todos os pais poderão votar no espantalho favorito de 1 a 27
de junho na Quinta Pedagógica, junto à portaria.
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Inicio da Primavera

20 de março deu-se inicio ao equinócio da primavera. Esta é uma 
das melhores estações do ano! Começámos com dias mais 
ensolarados e as flores começam a trazer o seu encanto enquanto 
florescem.
Para celebrar da melhor forma, cada sala pegou em vasos e 
decidimos plantar a nossa própria flor. Já com os nossos vasos a 
postos, fomos buscar terra e fomos colocando dentro do vaso. No 
final, cada sala plantou uma sementinha e todos os dias vai uma 
criança à vez regar a sua planta! Estamos ansiosos para ver o seu 
crescimento! 
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Horta Escolar

A nossa horta escolar continua a dar frutos! Este mês de março 
com a chegada da primavera, foi a altura certa de colhermos 
alguns alimentos! Colhemos alfaces, alho francês e cebolas! 
Estes alimentos são doados ao refeitório que por sua vez serão 
confecionados ao almoço!  
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Dia Mundial da Água 

Todos os dias tentamos sensibilizar as nossas crianças a poupar água, 
desde fechar bem as torneiras a soluções de como poupar em casa. 
Porém, no dia 22 de março, esta mensagem foi passada de forma com 
maior enfase. 
Para iniciar este dia, as crianças debateram diferentes maneiras de 
poupar água. 
Depois deste debate e das sugestões das crianças, na hora do lanche, as 
crianças lavaram as mãos e a água utilizada para essa ação foi 
depositada num alguidar. Essa água no final foi usada para regar as 
nossas árvores, de forma a não desperdiçar.
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Corrida de Barcos de Papel

Este ano quisemos trazer uma dinâmica diferente do habitual.  Criámos 
uma corrida de barcos! 
Pedimos às crianças para desenharem numa folha em branco e em 
seguida elaborámos barquinhos de papel. Com tudo feito, só 
precisávamos de uma coisa, a nossa pista de barcos!
Algumas fotos da dinâmica!
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Dia Mundial da Felicidade

O Dia Internacional da Felicidade celebra-se em todo o mundo no dia 20 de 
Março e nós, claro, não deixámos de celebrar este fantástico dia!
Contámos com a presença de todos, crianças e monitores e elaborámos um 
vídeo que representa a felicidade de todos! A felicidade está ali ao virar da 
esquina e podemos encontrá-la nos mais variados sítios, pessoas e 
momentos. E é por esse motivo que a CAF quer partilhar convosco esses 
momentos, em vídeo! Porque afinal de contas, a felicidade só é real 
quando partilhada e a felicidade das crianças é a nossa grande felicidade! 
Vamos ser felizes?!
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Dia do Livro

Chegámos à Primavera e depois de tanto tempo fechados em casa, está na 
hora de aproveitarmos todos os bocadinhos possíveis ao ar livre. E nada 
melhor do que aproveitar os espaços verdes da nossa escola. Decidimos 
celebrar o dia do conto português junto da nossa horta. Aproveitando 
também o facto de estarmos com um pezinho na Páscoa, escolhemos o 
livro "Os ovos misteriosos". Adorámos o conto e no final respondemos a 
todas as perguntas acertadamente e até fomos nós a fazer algumas 
perguntas uns aos outros! No final da atividade brincámos e explorámos a 
nossa horta imitando todos os animais que faziam parte do conto.
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Férias da Pascoa – Sessão de Fotos

Chegaram as tão esperadas férias da Páscoa!
Nestas férias foram muitos os momentos de brincadeira e de traquinice. Iniciámos a
semana com uma sessão fotográfica alusiva à Páscoa.
As crianças foram maquilhadas de coelho e com uma moldura tirámos fotografias
divertidas!
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Férias da Pascoa – Atividades Dinâmicas

Depois da sessão fotográfica, os jogos alusivos à temática da Páscoa não poderiam 
faltar! 
O primeiro jogo foi nomeado de “Agarra o coelho”, onde as crianças foram divididos em 
dois grupos: os coelhos e os caçadores. O objetivo do jogo eram os caçadores 
apanharem os coelhos.
De seguida, o jogo divertido -“ o Coelhinho sai da toca”, onde as crianças foram 
divididas em grupos de 3, onde 2 crianças de mãos dadas formavam uma toca e a outra 
criança seria o coelho que estava dentro da toca. As tocas e os respetivos coelhos 
estariam espalhadas pelo recinto e no centro havia 2 coelhos sem toca. Quando o 
monitor dissesse ”Todos os coelhos saem da toca”, as crianças teriam que trocar de toca 
e quem não tivesse toca ficaria no centro.
Alinhado a estes jogos de diversão, está “A careta da cenoura”, onde cada criança tinha 
uma rodela de cenoura em cima do olho e o objetivo seria mexer a cara, sem qualquer 
ajuda das mãos, até que a cenoura chegasse à boca.
Por fim, ”o rabo do coelho”, existia uma cartolina onde estava desenhada o coelho e as 
crianças teriam que colocar um rabo do mesmo no respetivo sitio, de olhos vendados. 
Vimos resultados muito engraçados!
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Férias da Pascoa - Culinária 

Ainda nas férias da Páscoa não podíamos deixar de adoçar a boca às nossas crianças e 
aperfeiçoar os seus dotes culinários. 
Confecionámos panquecas saudáveis com base em abobrinha e ovos. Depois de 
colocarem os seus dotes culinários à prova, fizeram uma hilariante caça aos ovos de 
chocolate.



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Férias da Pascoa – All Together Now

Para tornar as nossas férias mais divertidas, tivemos aulas de yoga, dança e, para 
terminar esta divertidíssima semana, um concurso de talentos “All together now” com o 
objetivo de encontrar o coelho mais talentoso!

Esperamos que as próximas férias sejam tão ou mais divertida que estas.


