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Plano de atividades a desenvolver nas AAAF/CAF de 3 de outubro a 11 de novembro de 2022 
EB ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO  

PAÍS 
ÁREA A 

TRABALHAR 
ATIVIDADE 

OBJETIVOS 

Portugal 

MÚSICA 

- Construção de instrumentos 

musicais c/ materiais 

reciclados. (maraca, 2 jambés 

e piano em forma de cartão). 

- AAAF(JI) - Medley – Músicas 

Infantis. 

- CAF (1ºCiclo) – Amália – 

Casa Portuguesa 

(Captação de voz e 

posteriormente de imagem 

para música em forma de 

cover). 

Desenvolver diferentes 

habilidades como: o raciocínio, 

a criatividade, promover a 

autodisciplina e despertar a 

consciência rítmica e estética, 

além de desenvolver a 

linguagem oral, a afetividade, 

a perceção corporal e também 

promover a socialização entre 

as crianças. 

LENDAS 

Encenação de um teatro c/ 

acessórios sobre o São 

Martinho para ser apresentado 

dia 11 de novembro 

(Magusto). 

Criação de um mapa mundo 

grande, para definir todos os 

países que serão trabalhados 

durante o ano letivo. 

Resgatar, vivenciar e valorizar 

as histórias e culturas do 

nosso país; 

Aperfeiçoar a personalidade e 

ajudar na formação do caráter 

da criança por meio de 

métodos e brincadeiras no 

teatro infantil; 

Estimular o autoconhecimento 

e desenvolver a autoconfiança 

e a autoestima. 

 

 

 

 

 

- Dia do Animal (4 de outubro) 

Solicitar aos encarregados de educação 

que tragam os animais à escola. 

 

Sensibilização sobre a 

importância dos animais na 

vida das pessoas; 
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DATAS 

COMEMORATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebração da vida animal em 

todas as suas vertentes; 

Sensibilização para a 

necessidade de proteger, 

respeitar os animais e 

contribuir para a preservação 

das suas espécies. 

 

Dia Mundial da Alimentação 

(Criação de sandes em forma de caras 
engraçadas com alimentos e legumes 
saudáveis) 

 

Alertar quanto aos perigos de 

uma má alimentação; 

Conscientizar quanto aos 

benefícios de uma 

alimentação saudável; 

Identificar quais hábitos 

alimentares e alimentos que 

são ou não saudáveis; 

Ensinar a importância de 

higienizar os alimentos. 

 

Dia Mundial do Bullying 

(Encenação e gravação de uma curta-

metragem titulada “Um Ciclo Vicioso” 

gravada no espaço da escola Arco-Irís 

juntamente com crianças das AAAF/CAF 

da escola Arco-Irís). 

Apresentação da curta-

metragem ao meio-escolar de 

forma a sensibilizar as 

crianças, prevenir e combater 

a prática do bullying nas 

escolas. 

Fazer compreender às 

crianças que o bullying não é 

correto e gera divisão e um 

mau estar entre as mesmas, 

principalmente nas que 

sofrem. 

Halloween 

(Elaboração de uma festa de Halloween 

para as crianças, com pinturas faciais, 

desenho livre, conto de história sobre 

Halloween e dança livre.) 

 

O objetivo é compreender o 

significado do Halloween 

através de atividades que 

desenvolvam o senso crítico, 

linguagem oral, em especial, a 

criatividade. 
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S. Martinho 

(Pequeno convívio com a comunidade 

escolar; Confeção de castanhas assadas 

e posterior degustação; Decoração do 

refeitório escolar); 

 

Apresentação do teatro de S. 

Martinho ao meio escolar de 

forma a resgatar, vivenciar e 

valorizar as histórias e culturas 

do nosso país. 

PROJETOS A 

DESENVOLVER 

AO LONGO DO 

ANO LETIVO 

Hortas e compostagem na 

escola 

Remoção de ervas daninhas; 

Remexer e sachar a terra de forma a 

semear os legumes da época; 

 

Viabilizar o conhecimento das 

crianças a identificar os seres 

vivos, perceber a diversidade 

de plantas, animais e a 

interdependência entre os 

mesmos. 

Missão Zero desperdício 

alimentar 

(Acompanhar o desperdício diário, 

analisando os seus motivos e 

trabalhando em estratégias que 

promovam a sua eliminação). 

 

Sensibilizar as crianças todos 

os dias para o combate 

ao desperdício alimentar; 

Motivar as crianças a comer e 

a alimentarem-se bem ao 

reconhecerem os alimentos 

que fazem bem à sua saúde. 

 

Eu digo não ao plástico 

(Elaboração de debates e jogos lúdicos 

para promover o conhecimento das cores 

dos ecopontos e quais os materiais que 

devem ser colocados em cada um). 

Reduzir a utilização do plástico 

em meio escolar; 

Promover uma missão 

ambiental junto das crianças e 

da população em geral; 

Recorrer a alternativas mais 

sustentáveis; 

Promover, motivar e incentivar 

as crianças a fazerem 

reciclagem. 
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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 o exercício físico, 
proporcionando o bem-estar 
físico e intelectual; 

Melhorar a condição motora. 

- Promover a mobilidade 
sustentável. 
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