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Plano de atividades a desenvolver nas AAAF/CAF de 14 de novembro a 16 de dezembro de 2022 

 
EB ARCO-ÍRIS 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO  

PAÍS 
TEMA A 

TRABALHAR 
ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS 

Ucrânia 

Celebridades 

Nacionais 

- Estudo da vida e obra de cinco 

referências importantes na história 

e cultura da Ucrânia, destacadas 

na política, ciências, artes ou 

literatura.  

(Trabalho realizado em articulação 

com as AEC).  

- Consciencialização e 

valorização da história e 

cultura do país; 

- Maior sensibilização, dirigida 

aos alunos, pela atual situação 

vivida no país; 

- Maior integração e 

participação dos alunos 

ucranianos no 

desenvolvimento de esta e 

outras atividades;  

- Incentivo aos alunos do 

aumento da recolha de 

informação e conhecimento 

cultural dos colegas 

ucranianos e de outras 

nacionalidades que não só a 

portuguesa; 

Monumentos 

históricos 

- Elaboração de uma maquete (em 

cartão) de um monumento histórico 

destacado na história e cultura da 

Ucrânia. 

- Pesquisa sobre a história do 

monumento e o seu criador e quais 

os motivos que inspiraram o autor 

ao longo da sua construção.  

(Trabalho realizado em articulação 

com as AEC). 

- Estudo e compreensão dos 

motivos que diferenciam o 

estilo arquitetónico da Ucrânia 

da Europa Ocidental;  

- Estudo e compreensão das 

medidas criadas pela Unesco 

para a proteção do património 

arquitetónico colocado em 

perigo devido à guerra; 
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- Conhecimento e valorização 

da arquitetura do país; 

- Incentivo ao aumento da 

partilha, por parte dos alunos 

ucranianos, das suas 

vivências e experiências; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da Língua Gestual 

Portuguesa – 15 de dezembro 

 

- Elaboração de um póster com o 

alfabeto da Língua Gestual 

Portuguesa. 

- Aprendizagem dos movimentos 

referentes a cada letra do alfabeto; 

- Sensibilização, por parte dos 

alunos, para com as pessoas 

com incapacidade auditiva e 

mudez para a sua integração 

na sociedade;  

- Aumento do bem-estar da 

comunidade; 

- Incremento dos valores e 

sensibilização, por parte dos 

alunos; 

Dia Universal dos Direitos das 

Crianças – Dia do Pijama: 21 de 

novembro 

 

- Desfile do Pijama; 

- Cantar e dançar a música do 

pijama; 

- Consciencialização, por parte 

das crianças, dos próprios 

direitos;  

- Interiorização da ideia de que 

todas as crianças merecem 

ser felizes; 

- Mostrar às crianças que as 

suas opiniões são tão válidas 

como as dos adultos e devem 

ser respeitadas;  

- Incentivo às crianças para 

que sintam à vontade na 

partilha de pensamentos, 

opiniões e emoções; 

 

Dia Nacional de Criança com 

Deficiência - 3 de dezembro 

Elaboração de jogos inclusivos:  

- Jogo do Marco-Polo; 

- Incremento da 

sensibilização, por parte dos 

alunos, para com as crianças 

com deficiência;  
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Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diferenciar sabores e texturas 

com os olhos vendados;  

- Caixa dos sentidos;  

- Jogo da memória;  

  

- Maior integração dos alunos 

com necessidades educativas 

especiais nas atividades 

desenvolvidas;  

 

 

Festa de Natal  

- Elaboração do cenário, vestuário 

e adereços para o Teatro Musical 

“O Natal Mágico do Olival 

Encantado” escrito por Azahara 

Martins:  

      - Trabalho em parceria com as 

Atividades de Enriquecimento 

Curricular para a posterior 

apresentação aos encarregados de 

educação e outros familiares;  

 

 

- Apresentação aos 

encarregados de educação da 

escola uma obra dirigida e 

produzida pelos próprios 

alunos;  

- Realização de uma única 

obra que conte com a 

participação de todos os 

alunos da escola;  

 

 

 

 

 

 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

Horta e compostagem na escola:  

- Apanhar as ervas daninhas 

- Sachar a terra para entrar 

oxigénio 

- Semear/plantar  

- Regar 

- Apanhar as folhas secas e 

colocar no compostor. 

- Criar proximidade entre as 

crianças e a natureza 

atribuindo às mesmas a 

responsabilidade do cuidado 

da horta que terá como 

resultado a produção dos 

alimentos que consumiremos 

mais tarde. 

- Incentivo a uma alimentação 

saudável e variada integrando 

os produtos plantados na 

horta nas refeições habituais. 

Missão Zero desperdício 

alimentar 

Consciencialização do desperdício 

de alimentos ocorrido na escola.  

Sensibilização às crianças 

sobre a gravidade do 

desperdício alimentar no 

mundo e quais as 

repercussões.  
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

Debate com as crianças sobre o 

motivo do desperdício e criação de 

iniciativas para o seu combate.  

Criação de dinâmicas e jogos para 

uma maior sensibilização.  

Incentivo para um melhor 

doseamento e planeamento 

semanal de refeições, bem 

como uma alimentação 

saudável com alimentos 

produzidos na terra, mais 

naturais e menos processados 

Eu digo não ao plástico 

Realização de uma limpeza à 

escola: atividade onde as crianças 

(com a utilização de luvas e sacos) 

realizam uma recolha do lixo que 

se encontrar no chão.  

Debate sobre a importância da 

reciclagem e quais as 

repercussões da sua ausência.  

- Sensibilização para a 

importância da reciclagem e 

quais os seus benefícios para 

o meio ambiente.  

- Consciencialização dos 

problemas ambientais.  

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 5ª 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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