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EB Viscondessa dos 
Olivais 

 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO – 3 de outubro até dia 11 de novembro 
 

 
PAÍS / TEMA 

 
ÁREA A 

TRABALHAR 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

 
 
 
 
 
 

Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastronomia 

Contruir um mural/exposição na 

escola onde cada criança traz um 

receita e cola nesse mural. A ideia 

final é os alunos perceberem que 

existem vários tipos de alimentos nos 

vários países 

O objetivo é dar a conhecer 

a todas as crianças os 

diversos pratos típicos de 

cada país. 

Pretende-se que as crianças 

vejam a gastronomia como 

elemento cultural, símbolo 

de identidade e meio de 

integração. 

Artesanato 

Construir alguns símbolos 

específicos que caracterizam cada 

região do país; 

Construção em gesso ou massa de 

moldar de mini galos de Barcelos: 

Construção de casas da Madeira. 

Desenvolver o interesse 

das crianças para 

perceberem e valorizarem a 

história de cada objeto; 

Promover perspetivas 

alternativas de criação e 

valorização do trabalho 

artesanal 

Aprimorar as habilidades 

manuais através da 

coordenação motora fina; 

Promover o espírito 

cooperativo incentivando-o 

através da troca de materiais, 

durante a realização das 

tarefas. 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Mundial da 

Alimentação 

Jogo da Glória com a temática da 

alimentação; 

-Atividade de culinária (fazer salada 

de frutas). 

Alertar para a necessidade 

da produção alimentar e 

reforçar a necessidade de 

parcerias a vários níveis; 

Alertar para a problemática 

da fome; 

Promover a importância da 

alimentação saudável no 

nosso dia-a-dia. 

Identificar os grupos 

alimentares que fazem parte 

de uma alimentação 

saudável e equilibrada; 

 Levar os alunos a conhecer 

seus próprios hábitos 

alimentares; 

Desenvolver consciência 

crítica a respeito de hábitos 

alimentares.  

Dia Mundial 

Combate ao 

Bullying 

Apresentação do Projeto Falco na 

escola com a colaboração da PSP. 

Consciencializar as 

crianças para esta forma de 

violência apoiando-as a 

encontrarem formas de as 

prevenir este tipo de 

comportamento. 

Prevenir comportamentos e 

respostas agressivas entre 

os alunos. 

Dia da Biblioteca 

Escolar 

Visita à Biblioteca escolar; 

Construção de um “cantinho de 

leitura”. 

Incentivar a leitura criando 

espaços acolhedores para 

este tipo de ações. 

Proporcionar momentos de 

leitura que ajudarão os 

alunos a aproximar-se do 

universo da escrita; 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

Halloween  

 

Construção de algumas decorações 

para enfeitarem o refeitório; 

Concurso de “A abóbora mais 

assustadora”. 

Promover a integração 

entre culturas, fazendo uso 

da multiculturalidade. 

Conhecer a história do 

Halloween; 

Valorizar as manifestações 

culturais; 

Incentivar a busca pelo 

conhecimento; 

Ampliar os conhecimentos 

histórico-culturais sobre os 

outros países. 

São Martinho 

Dramatização da Lenda de São 

Martinho para ser apresentada às 

crianças do Jardim de Infância. 

Reconhecer e valorizar as 

características dos nossos 

costumes e valores. 

Estimular a criatividade; 

Conhecer a lenda de  

São Martinho, preservar, 

valorizar e dar continuidade 

às tradições. 

 

Projeto Pedalar em 

Espaço Escolar 

Projeto que consiste numa atividade, 

a decorrer no horário das Atividades 

de Enriquecimento Curricular (AEC), 

mais concretamente nas aulas de 

Atividade Física e Desportiva (AFD) e 

Atividade Lúdico-Expressiva, em que 

as crianças vão ter oportunidade de 

A segurança (individual e 

rodoviária), o civismo, o 

respeito pelo meio 

ambiente, a prática da 

atividade física e a 

promoção de um estilo de 

vida ativo e saudável, são 

Uma vez que as crianças 

têm uma capacidade enorme 

de sensibilização, o objetivo 

é, junto dos mais pequenos, 

ensinar os alunos a pedalar 

e incentivar os mais 

crescidos ao uso continuado 
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

poder aprender a andar de bicicleta 

dentro do espaço escolar. Para as 

crianças que já souberem andar de 

bicicleta, a intervenção será mais 

direcionada para o manejamento da 

bicicleta em situações reais. No dia 

estipulado para a aula de pedalar em 

espaço escolar, as crianças que 

tiverem bicicleta própria devem trazê-

la para a escola de manhã, sendo 

que a bicicleta, bem como as 

proteções, devem estar devidamente 

identificadas. 

princípios subjacentes à 

capacitação que se 

pretende promover. 

da bicicleta. 

 

 

 

 

Hortas e 

Compostagem na 

Escola 

 

 

 

 

Preparação da terra para as novas 

plantações; 

Cultivo de plantas da época; 

 

 

 

 

Promover a agricultura 

biológica; 

Dar a conhecer o processo 

de evolução dos alimentos. 

 

Despertar o interesse dos 

alunos para o cultivo da 

horta, conhecimento do 

processo de 

germinação/plantação e 

crescimento das plantas; 

Consciencializar os alunos 

para a importância de comer 

alimentos saudáveis e 
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biológicos; 

Criar, na escola, uma área 

verde, produtiva pela qual 

todos se sintam 

responsáveis; 

- Estimular os alunos a 

construírem o seu próprio 

conhecimento em contexto 

real. 

Missão Zero  

Desperdício 

Alimentar 

 

 

Realização de cartazes para colocar 

no refeitório com frases e imagem 

alusivas ao desperdício alimentar; 

Visionamento de curtas-metragens 

sobre esta temática. 

 

 

Consciencializar os alunos a 

evitar o desperdício de 

alimentos. 

 

Explicar sobre a importância 

do aproveitamento integral 

dos alimentos e seus 

nutrientes; 

Ensinar a aproveitar os 

alimentos para se evitar o 

desperdício; 

Incentivar a criatividade dos 

alunos para a criação de 

receitas alternativas. 
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

Eu digo não ao 

plástico 

 

Reutilização de embalagens de 

plástico para fazer instrumentos 

musicais. 

 

Consciência ecológica e 

estimulação da cultura de 

reciclagem;  

Possibilidade de promover 

o desenvolvimento 

sustentável do meio 

ambiente, através de ações 

direcionadas. 

 

Despertar o interesse dos 

alunos para a reciclagem; 

Relacionar os diferentes 

tipos de lixo utilizados na 

reciclagem; 

Associar a reciclagem à 

questão ambiental; 

Analisar criticamente a 

sociedade de consumo. 
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