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Plano de atividades a desenvolver nas AAAF/CAF de 3 de outubro a 11 de novembro de 2022 
ESCOLA ALICE VIEIRA 

 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO  

PAÍS 
ÁREA A 

TRABALHAR 
ATIVIDADE 

OBJETIVOS 

Portugal 

DANÇA - Aprendizagem de uma coreografia 
da dança “Vira do Minho”. 

Dar a conhecer a todas as 
crianças uma dança tradicional 
portuguesa. 

ARTESANATO 

- Construção de um galo de Barcelos 

em barro; 

- Pintura à mão de azulejos típicos; 

- Construção de um tear; 

- Aprendizagem da técnica de 

Croché 

- Desenvolver o interesse das 

crianças para a valorização da 

história de cada objeto. 

- Valorização do trabalho 

artesanal. 

- Construção de alguns objetos de 

decoração que caracterizam o 

nosso país. 

DATAS 

COMEMORATIVAS 

Dia do Animal (4 de outubro) 
 
 - Visita de animais na nossa escola 
- Exposição de animais feitos pelas crianças 

- Sensibilizar as crianças para a 

necessidade de proteger os 

animais e a preservação de todas 

as espécies; 

- Mostrar a importância dos 

animais nas nossas vidas 

- Celebrar a vida animal em todas 

as suas vertentes. 

Dia da Alimentação (16 de outubro) 
 
- Conversa com as crianças sobre a importância 
de uma boa alimentação. 

- Alertar para a problemática da 

fome, pobreza e desnutrição no 

mundo; 

- Promover a importância da 

alimentação saudável no nosso 

dia-a-dia 
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Dia Mundial contra o Bullying 
 (20 de outubro) 
- Construção de flyers 
-Visionamento de pequenos filmes sobre a 
temática. 

- Consciencializar as crianças 

para esta forma de violência 

apoiando-as a encontrarem 

formas de prevenir este tipo de 

comportamento. 

Halloween (31 de outubro) 
 
- Festa Temática com discoteca; 
- Decoração de um espaço escolar 
- Desfile com as crianças mascaradas 

- Dar a conhecer às crianças 
outras tradições oriundas de 
outras culturas. 

S. Martinho (11 de novembro) 
 
- Dramatização da lenda de São Martinho 

- Reconhecer e valorizar as 
características dos nossos 
costumes e valores 

PROJETOS A 

DESENVOLVER 

DURANTE O ANO 

LETIVO 

Hortas e compostagem na escola 
 
- Preparação da terra para as novas plantações 
- Início do processo da compostagem 

- Promover a agricultura biológica 
- Dar a conhecer o processo de 
evolução dos alimentos. 
- Promover a economia circular. 

Missão Zero Desperdício Alimentar 
 
- Realização de cartazes para colocar no 
refeitório com frases e imagem alusivas ao 
desperdício alimentar 

- Reduzir os níveis de desperdício 
através das refeições escolares 

Eu digo não ao plástico 
- Reutilização de embalagens de plástico para 
fazer instrumentos musicais. 

- Reduzir a utilização de plástico 
promovendo a reciclagem 

Pedalar em espaço escolar 

- Durante este período pretende-se que as 

crianças adquiram agilidade motora de modo 

que consigam andar sem “rodinhas” 

- Circuito para as crianças que já sabem andar 

sem rodinhas 

Todas as 6ª Feiras – AAAF (Jardim de 

Infância) 

Todo o material necessário para a atividade 
deve estar devidamente identificado (bicicleta, 
proteções etc.) 

- Promover a segurança 

(individual e rodoviária), bem 

como o civismo, o respeito pelo 

meio ambiente; 

- A prática da atividade física e a 

promoção de um estilo de vida 

ativo e saudável. 

- Promover a mobilidade 

sustentável. 
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