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Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Nesta modalidade a professora 
Estela aproveita para partilhar 
com as crianças a importância do 
Yoga e o quanto podem relaxar.
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A nossa Horta

As nossas crianças continuam a 
tratar da horta e a alimentar o 
compostor. 
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Projeto Toneladas de ajuda

A Junta de Freguesia dos Olivais através do projeto “Toneladas de 
ajuda” irá angariar verbas a favor da Associação Pais em Rede.
Foi assim que os monitores explicaram às crianças a importância da 
recolha de tampinhas e de embalagens de leite, que mais tarde serão 
entregues à Valorsul para podermos juntos ajudar esta associação.  
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Culinária

Desafiámos as nossas crianças a 
tornarem-se Masterchef´s e 
confecionarem um bolo Rei.
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Educação á Inclusão 

No dia a dia das nossas crianças damos prioridade 
aos jogos, por sabermos que através dos jogos as 
crianças se divertem e aprendem.
Durante o mês de Janeiro a CAF abordou o tema 
Educação para a Inclusão. 
Aprenderam bases da língua gestual, braile e 
interpretaram uma peca de teatro. Assistiram 
ainda a curtas-metragens sobre a temática com o 
objetivo de aceitar, compreender e respeitar as 
diferenças. 
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Desenvolvemos com as nossas crianças sentimentos de 
empatia, solidariedade e cooperação. Sensibilizamo-las as 
serem promotoras da inclusão de pessoas com deficiência. 
Debatemos o tema e a importância de ajudar o próximo. 

Língua GestualInclusão a crianças de cadeira de 
rodas

Atividade ás cegas
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As aulas de dança já são o habitual. 
Nestas aulas as crianças podem usar e abusar dos seus movimentos. 
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Atividade Física
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Brigada das boas ações 

Manter a escola limpa e  
Reciclar tem sido o nosso 
objetivo em parceria com as 
AEC. Com o objetivo de 
promovermos o “cidadão 
ativo”. 
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Dia dos Reis

Dia 6 de Janeiro comemorou-se o 
Dia de Reis. 
Deste modo, explicámos ás 
crianças a sua simbologia.  A CAF 
criou um vídeo com as nossas 
crianças a cantar e foi enviado 
para os pais. 
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Dia Do Obrigado

Uma Palavra de oito letras que pode fazer toda a diferença para 
quem a recebe. Este dia foi criado com o intuito de agradecer a 
todos aqueles que fazem parte da vida das pessoas e que as ajudam 
e alegram. Decidimos fazer um cartaz alusivo ao dia e elaboramos 
um vídeo em parceria com as AECS para ser enviado aos pais. 
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Jogo da Mimica

O jogo infantil da mímica possibilita brincar com o 
corpo, com o movimento e a aprender a expressar-se 
de forma diferente e divertida. 


