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Desperdício alimentar

O desperdício alimentar 
é de extrema 
importância, e vencer o 
desperdício é o nosso 
objetivo, de forma a 
tornar as nossas crianças 
em adultos mais 
conscientes.
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Esta modalidade é feita pela professora 
Estela. Que ensina ás nossas crianças o 
Desenvolvimento da parte mental, 
emocional e espiritual.
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A nossa Horta

É um dos nossos 
projetos contínuos e 
consiste em tratar das 
nossas sementeiras e 
desenvolver a 
compostagem. 
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Dia 21 de Março é dia da árvore.
As nossas crianças aprenderam a 
importância desta data para a 
preservação no meio ambiente. 

Dia da Árvore
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Dia da Árvore
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Dia 22 de Março 
comemorou-se o dia 
da Água.
Em conversa com as 
nossas crianças foi 
abordada a temática 
da poluição. Fomos 
realizando várias 
atividades com o 
intuito de abordar o 
tema da Água e 
respetivas 
características e 
propriedades destas.

Dia da Água
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Dia da Água
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Projeto tonelada de Ajuda

Este projeto continua com 
a ajuda das nossas 
crianças e dos seus pais. 
A Junta de Freguesia dos 
Olivais tem vindo a 
angariar verbas a favor da 
associação pais em rede.
Do qual são entregues á 
ValorSul para podermos 
ajudar a associação.
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Atividade a cargo do nosso professor Jonas que ao 
longo dos meses desenvolve coreografias adaptadas 
ás nossas crianças.
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Atividade Física

Desenvolvida pelos 
monitores e promovida 
através de vários jogos. 
Com o objetivo de 
promover a saúde e 
bem-estar. 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Brigada das boas ações 

Manter a escola limpa e 
Reciclar- Limpeza dos 
espaços exteriores e 
separação do lixo. 
Com o objetivo de “ Ser um 
cidadão mais ativo” 
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Dia do Pai

Dia 19 de Março comemorou-se 
o dia do pai.
Deste modo, explicamos ás 
nossas crianças a sua 
importância. 
Cada criança tentou retratar o 
seu.
Para simbolizar o dia 
elaboramos um postal.
A CAF ensinou uma canção do 
dia do pai, coreografada criando 
um vídeo com uma mensagem 
carinhosa com as seguintes 
imagens, espero que gostem.
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Dia do Pai 
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Livro

Elaboração do livro para o 
concurso de historias infantis da 
Quinta Pedagógica dos Olivais.
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Jogos Didáticos

Mês de Março a CAF 
abordou o tema 
“Educação para a 
Igualdade de género/ 
Desenvolvimento”.
Foram feitos jogos 
dinamizados pelos 
monitores.
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Férias da Páscoa
Durante estes dias de interrupção letiva as 
crianças: 
Elaboraram uma moldura para sessão 
fotográfica, realizaram gincanas dos coelhinhos, 
Peddy Papper alusivo à Páscoa, origamis, 
culinária e jogos da Páscoa.
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