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

(Provérbio chinês)

EB1/JI Arco Íris

As diferenças fazem-nos especiais!
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Educação para a Inclusão

O que é a educação para a inclusão?

Os principais princípios que a equipa AAAF/CAF instruiu às crianças sobre a

educação inclusiva foram:

1)Todas as pessoas têm o direito ao acesso à educação;

2)Todas as pessoas têm o direito e o dever de aprender;

3) Cada pessoa tem o seu tempo de aprendizagem;

4) A educação inclusiva diz respeito a todos!

Pretendemos dar a 

conhecer aos 

Encarregados de 

Educação as atividades 

que foram realizadas no 

mês de Janeiro, pelas 

crianças que frequentam 

a CAF/AAAF.
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Educação para a Inclusão

Após conversa com as crianças, os monitores propuseram vários temas para serem

debatidos. A temática que mais suscitou a curiosidade foi o Braile.

O que foi feito para as crianças aprenderem esta escrita?

Os monitores através de cartazes e através dos meios tecnológicos ensinaram o

alfabeto, como era escrito (conceberam as letras com tampinhas). As crianças

fizeram em cartolina a inicial dos seus nomes, sob forma de consolidar o que tinham

aprendido.
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Educação para a Inclusão

Outra maneira de ensinar as crianças sobre este tema, foi através da visão.

Se não pudéssemos ver, como podíamos distinguir os sabores e as pessoas?

Os monitores organizaram o jogo dos sabores (com as regras de seguranças 

impostas devido à covid-19) para que os nossos pequenotes identificassem o que 

estavam a comer. 

Foi um momento essencial para demonstrar que mesmo vivendo com alguns 

obstáculos (pessoas cegas) nunca devemos desistir e procurar soluções.
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Educação para a Inclusão

Desafiámos as nossas crianças a fazerem bonecos inclusivos. 

- O que é isso? Perguntaram-nos.

Foi explicado que existem muitas pessoas diferentes, cada um à sua maneira, e 

por isso queríamos que as crianças fizessem bonecos em cartão sobre pessoas 

“diferentes”.

Foi uma surpresa para todos nós ver que as nossas crianças apenas com 

pedaços de cartão, paus das árvores e lápis de cores, conseguiram criar bonecos 

inclusivos!

.
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“A brincar é que a gente se entende!”

Brincar é uma das tarefas que mais contribui para o desenvolvimento cognitivo,

emocional, social e motor da criança!

Ao longo do mês foram vários os jogos realizados, com o objetivo de interagirem

uns com os outros.
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Assembleia dos Alunos

No seguimento do nosso projeto anual “Ser um bom Cidadão”, retomámos (Caf e

Aec´s) a assembleia do aluno. Numa primeira fase, e como agora funcionamos por

“bolhas”, reorganizámos alguns partidos (grupos). Explicou-se o novo contexto às

crianças e o que é pretendido com estas “reuniões” semanais. Em debate, os

partidos realizaram novos cartazes com as ideias e desejos para a escola e

freguesia melhorar!
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Refeitório

Estava agendado para a semana de 25 a 29 de janeiro a semana temática sobre a

maçã. A mesma ficou não se realizou, devido ao confinamento.

Para introduzir a semana temática, os monitores ensinaram atempadamente quais

eram os benefícios desta fruta.

Também decoraram o refeitório com desenhos pintados pelas crianças.

Estimulámos alguns pais para fazerem receitas com maçã e partilhar através de

fotografias o que prepararam.

Esta receita é um crumble de maçã! Devia estar delicioso!
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Horta Escolar e o Compostor

Durante este mês, a AAAF/CAF e as nossas Aec’s deram o contributo na 

manutenção da horta escolar.

Em grupos e pelos dias da semana, as crianças plantaram “pézinhos”de beterrabas, 

cenouras e favas.

Outros grupos cuidaram da rega e do compostor, colocando os secos e os diversos 

resíduos que o refeitório guarda sempre para serem colocados no interior do 

compostor!

Estamos quase a ter terra (fertilizante natural ) para a nossa horta! – diziam as 

crianças!
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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.

Ioga de Relaxamento Jardim de Infância

Janeiro Dias 8, 14, 28

Fevereiro 9, 23

Março 2, 11, 19

Se alguma criança quisesse brincar e não a deixassem? Se alguma 

criança quisesse fazer algo e não a deixassem? Se alguém se sentir 

diferente… o que faríamos? Desafiamos a que vejam este pequeno 

vídeo sobre a conscientização para a inclusão!

https://www.youtube.com/watch?v=Ztqaa-NWYQ8

Dança – 1º ciclo e Jardim de Infância

Janeiro Dias 6, 18, 27

Fevereiro 5, 18

Março 1, 10, 22

https://www.youtube.com/watch?v=Ztqaa-NWYQ8

