
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa – Telefone 218540690 – Fax 218520687 – E-mail: geral@jf-olivais.pt 

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

 
EB ALICE VIEIRA 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO  

PAÍS 
ÁREA A 

TRABALHAR 
ATIVIDADE 

OBJETIVOS 

Ucrânia 

Desporto 

- Aprendizagem de vários 

desportos tradicionais tais como: 

Jogo da Amarelinha, que pode 

ser comestível ou não; “Cnobo”, 

“MOPCbKNN6in” e Anelzinho. 

 - Desenvolvimento de 

diversas habilidades motoras, 

através de jogos lúdicos; 

- Dar a conhecer a todas as 

crianças atividades 

desportivas e jogos 

tradicionais da Ucrânia. 

Trajes  

- Elaboração de um conjunto de 

trajes típicos, tanto masculinos 

como femininos. 

 

- Desenvolver o interesse das 

crianças pela história de cada 

traje. 

- Valorização do trabalho 

artesanal. 

- Dar a conhecer os trajes do 

país em questão. 

 

 

 

 

 

 

Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

 

 

 

20 de novembro – Dia 

Internacional dos Direitos da 

Criança 

 

- Criação de um “pequeno 

espaço” a simbolizar uma casa 

com o intuito de mostrar às 

crianças que todas têm direito a 

ter um teto; 

- Aprendizagem da música e da 

coreografia da “Missão Pijama”. 

 

- O objetivo da “Missão 

Pijama” é defender, através de 

ações lúdicas, educativas e 

solidárias, o direito de todas as 

crianças crescerem no seio de 

uma família, sobretudo 

aquelas que, por inúmeros 

motivos, estão separadas das 

suas famílias biológicas. 
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Datas 

Comemorativas 

24 de novembro - Dia Mundial 

da Ciência 

 
- Elaboração de variadas 

experiências científicas. 

O objetivo do Dia Mundial da 

Ciência é enaltecer o papel da 

ciência para o 

desenvolvimento humano, 

assim como destacar grandes 

nomes da ciência, colocar 

desafios para o futuro e 

cultivar o gosto pela ciência  

nas gerações mais novas. 

Natal 
 

- Canções de Natal em conjunto 

com as AEC e a escola 

 

 

- Celebração de uma 

festividade. 

 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

Hortas e compostagem na 

escola 

 

- Plantação de pequenas plantas 

- 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 

- 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, bem como promover 

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 

 

- Promover o exercício físico, 

proporcionando o bem-estar 

físico e intelectual; 

Melhorar a condição motora. 
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Todas as 6ª Feiras – AAAF 

(Jardim de Infância) 

Todo o material necessário para 

a atividade deve estar 

devidamente identificado 

(bicicleta, proteções etc.) 

 

- Promover a mobilidade 

sustentável. 
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