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

EB SARAH AFONSO 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO 

PAÍS 
TEMA A 

TRABALHAR 
ATIVIDADE OBJETIVOS 

U
c
râ

n
ia

 

Artesanato 

- Elaboração de dois artefactos 

tradicionais típicos da Ucrânia, tais 

como: 

Pysanka (ovos coloridos pintados à 

mão que simbolizam a vida, a saúde 

e a prosperidade); 

Mótanka (bonecas de pano que 

simbolizavam as ligações entre as 

gerações). 

- Desenvolver o interesse das crianças 

para perceberem e valorizarem a história 

de cada objeto; 

- Valorização do trabalho artesanal; 

- Construção de alguns objetos de 

decoração que caracterizam o país a 

trabalhar. 

- Possibilitar aos alunos desenvolver as 

suas habilidades manuais e expandir a 

sua criatividade; 

- Despertar o gosto pelos trabalhos 

manuais e tradicionais; 

Folclore 

-  Confeção de coroas de flores 

típicas do folclore ucraniano, que 

adornam as cabeças das bailarinas 

deste tipo de dança; 

- Dar a conhecer às crianças algumas 

formações típicas do folclore 

tradicional ucraniano.   

 

- Permitir às crianças ter contacto com 

uma cultura nova e assim perceber as 

suas diferenças; 

- Dar a conhecer uma tradição típica; 

- Divulgar a cultura e as tradições do 

país; 

 

 

 

 

Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

Dia Internacional dos Direitos da 

Criança - 20 novembro 

Estendal dos direitos. Cada criança 

tem um desenho em forma de roupa, 

pinta e escreve um direito. 

Música “Missão Pijama”. As crianças 

cantam e dançam a música do 

projeto “Missão Pijama”. 

Leitura de histórias, tais como, as 

histórias produzidas pelas várias 

- Consciencializar para a situação das 

crianças do mundo e promover o seu 

bem-estar e desenvolvimento, 

ensinando-lhes quais os seus direitos e 

deveres. 
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Datas 

Comemorativas 

escolas para o Concurso da Quinta 

Pedagógica. 

Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência – 3 dezembro 

Jogos sensoriais 

Jogo da cabra-cega: jogo em que a 

criança que se encontra de olhos 

vendados depende do tato e da 

audição para encontrar os outros 

jogadores. 

Jogo da diferenciação de sabores: 

jogo que consiste em degustar 

determinados alimentos e conseguir 

distinguir entre o azedo, doce, 

salgado e amargo. 

- Trabalhar os cinco sentidos (tato, 

audição, visão, paladar e olfato). Permite 

a estimulação da imaginação, o 

desenvolvimento das suas habilidades e 

a interação com o seu meio envolvente. 

Natal – Celebração de uma festa 

AAAF/CAF e AEC de Natal com toda 

a comunidade escolar, onde haverá 

interpretação de músicas, danças, 

coreografias e outras atividades. 

- Celebração desta data comemorativa, 

com o intuito de demonstrar o trabalho 

desenvolvido ao longo do 1º período, 

tanto dentro da temática anual como do 

tema específico do Natal. 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

Hortas e compostagem na escola 

- Preparação da terra e posterior 

plantação de sementeiras; 

- Limpeza do espaço envolvente da 

horta. Remoção de ervas daninhas; 

- Continuação do processo da 

compostagem. 

- As crianças exploram a sua relação com 

a natureza e os impactos que as suas 

ações podem causar a nível ecológico; 

- Aproximar as crianças da realidade da 

cadeia alimentar, fazendo com que as 

mesmas criem hábitos sustentáveis e 

ecologicamente corretos. 

Missão Zero desperdício alimentar 

- Brainstormings, registando as 

conceções das crianças sobre as 

causas do desperdício diário; 

 - Realização de cartazes para 

colocar no refeitório com frases e 

imagem alusivas ao desperdício 

alimentar. 

- Prevenir e reduzir o desperdício a favor 

do Ambiente e, consequentemente, da 

sociedade; 

- Promoção de atitudes, 

comportamentos, atividades, ações, e 

iniciativas estratégicas que garantam o 

desenvolvimento das boas práticas zero 

desperdício. 
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Eu digo não ao plástico! 

- Jogos didáticos sobre a reciclagem; 

- Reutilização de material reciclado 

para a construção de instrumentos 

musicais; 

- Reduzir a utilização de plástico 

promovendo a reciclagem; 

- Motivar práticas ativas de reciclagem e 

por conseguinte fomentar a economia 

circular, promovendo a educação 

ambiental da comunidade escolar. 

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.) 

- Ensinar as crianças a pedalar e 

incentivar ao uso continuado da bicicleta; 

- 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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