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Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Dia Mundial da 
Consciencialização do 
Autismo 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Foram  visualizados vídeos como o 
“Float” para sensibilizar as nossas 
crianças para a sua importância. Foram 
elaborados cartazes e uns crachás para 
as roupas das nossas crianças de forma 
a simbolizar para o autismo. 

Dia Mundial da 
Consciencialização do 
Autismo 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Esta modalidade é feita pela professora 
Estela que tem desenvolvido práticas 
adaptadas ás idades das nossas crianças.



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

A nossa Horta

É um dos nossos 
projetos contínuos e 
consiste essencialmente 
em tratar das nossas 
sementeiras já 
plantadas e na remoção 
de ervas daninhas. 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Dia Mundial da Saúde 

Elaborámos um vídeo junto com outras 
escolas para simbolizar o dia Mundial da 
Saúde. No final das filmagens brincámos 
aos médicos. 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Dia Mundial da Saúde 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

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.



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Atividade a cargo do nosso professor Jonas que ao 
longo dos meses desenvolve coreografias adaptadas 
ás nossas crianças.



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

O dia Mundial da Dança é comemorado a 29 de Abril. 
Neste dia, pretendeu-se promover a dança através de 
jogos dinamizados pelos monitores.
As crianças ouviam musicas e tinham que ir a correr 
para o pin onde estava representado a imagem da 
dança que teriam que desempenhar. 

Dia Mundial da Dança 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Atividade Física

Desenvolvida pelos 
monitores e promovida 
através de jogos de 
cooperação com o 
objetivo de melhorar a 
condição física das 
nossas crianças. 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Dia Mundial da Terra 

Foi uma oportunidade de discutir temas 
ambientais e sensibilizar as nossas 
crianças sobre a importância de 
conservação do planeta. 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Jogos Didáticos

Mês de Abril a CAF abordou 
o tema “Educação para a 
Saúde”. 
Este tema consiste na 
aprendizagem de atitudes e 
valores que ajudam as 
crianças a fazer decisões 
adequadas á sua saúde e ao 
seu bem-estar físico, social 
e mental.  



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Dia Mundial da Atividade Física 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Dia da Liberdade- 25 de Abril

Na nossa escola 
assinalámos esta data 
tão importante tendo 
as crianças sido 
sensibilizadas para a 
sua importância com 
jogos e cartazes. 
Os monitores 
elaboraram um teatro 
com fantoches. 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Refeitório 

Na semana temática da maçã, trabalhámos o tema 
nas AAAF/CAF, AEC e nos refeitórios. As crianças 
puderam degustar este alimento confecionado de 
diversas formas apelativas.



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Brigada da boa ação

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


