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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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Dia do Pai

Dia do Pai é uma data comemorativa que homenageia anualmente os pais. A

AAAF/CAF dedicou este dia realizando uma curta-metragem com os depoimentos

sobre os pais dados pelas crianças (foi enviado para os e-mails dos enc. de

educação).

Também existiu uma moldura feita em cartão, exposta na entrada na escola para

que os pais tirassem uma fotografia com os seus filhos.

Um belo regresso depois de tanto tempo confinados!

Deixamos o link da música do Pai que os 

meninos ouviram:

https://www.youtube.com/watch?v=XSRDK-

o44bA

https://www.youtube.com/watch?v=XSRDK-o44bA
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Dia Mundial da Água

Este dia tão importante, comemora-se a 22 de março.

Os monitores explicaram às crianças a importância da poupança da água (um recurso

natural tão valioso) através de um pequeno vídeo.

Posteriormente estas pintaram e desenharam gotas para decorar o recreio e as casas de

banho, com o objetivo primordial de alertar para a poupar da água e como evitar o seu

desperdício.

As crianças mais crescidas aprenderam o ciclo da água e quais as formas que podemos

utilizá-la

O vídeo sobre a poupança da água, 

espreitem!

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

EktO8)

https://www.youtube.com/watch?v=RgpGCVEktO8
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Dia Mundial da Árvore

O objetivo da comemoração do Dia Mundial da

Árvore (21 de março) é sensibilizar a população

para a importância da preservação das árvores,

quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico,

como da própria qualidade de vida dos cidadãos.

Para marcar este dia, a CAF e as AEC´s,

plantaram uma árvore designada por Aveleira.

Para além disso as crianças desenharam as suas

mãos em cartolina musgami e decoraram as

árvores e a horta, sob forma de demonstrar que

abraçam e cuidam da natureza.
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A nossa Horta

Continuamos a tratar da nossa horta!

Todas as crianças têm tido oportunidade

de cuidar dos produtos que plantaram,

bem como, colher os alimentos prontos

para o nosso refeitório confecionar!

Com a Primavera a florir, as crianças

decoraram a horta com as suas

“mãozinhas” coloridas à volta (como

podem observar nas imagens!
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Jogos e brincadeiras

Sabemos que o tempo que ficámos em casa

foi um momento em que as brincadeiras ao ar

livre ficaram retidas.

Quisemos aproveitar todos os momentos de

Sol no recreio a brincar e fazer jogos para que

as nossas crianças se divertissem ao máximo!
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Férias da Páscoa

As férias da Páscoa foram passadas na nossa escola, cheias de atividades e

animação!

Colocámos algumas fotografias (jogos, culinária, caça ao ovo, horta…) dos

momentos mais divertidos dos nossos meninos.
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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.


