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

 
EB SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO 

PAÍS 
TEMA A 

TRABALHAR 
ATIVIDADE 

OBJETIVOS 

Ucrânia  

Artesanato e 

Gastronomia 

-Trabalhos manuais (confeção de 

ovos coloridos) com os padrões e 

técnicas da cultura da Ucrânia.   

- Sobremesa ucraniana. 

Convite a um pai/mãe, para que 

venha à escola ensinar uma receita 

típica da Ucrânia, de forma que seja 

confecionada com as crianças e 

posteriormente degustada.  

 

- O objetivo é proporcionar às 

crianças, experiências e arte, 

relacionada com as raízes 

ucranianas.  

Desporto 
- Jogos Tradicionais típicos do país 

trabalhado. 

 

- Proporcionar à criança o 

contacto e conhecimento 

acerca dos jogos tradicionais 

típicos da Ucrânia.  

 

 

 

 

 

Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

- Dia Mundial do Origami 

 

Para comemoração desta data, nada 

melhor que ensinar as crianças a 

fazer uma pomba em papel e, como 

estamos a abordar a Ucrânia, as 

crianças serão incentivadas a 

escrever uma mensagem de paz na 

sua pomba de papel. 

 

 

- Desenvolvimento de um 

trabalho com características 

muito específicas, estimulando 

a criatividade das crianças. 
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Datas 

Comemorativas 

Dia Mundial da bondade (13 de 

novembro) 

Realização de trabalhos manuais 

para oferecer ao centro de dia e ao 

elo social (saídas). 

 

- Reavivar o sentido de 

bondade nas pessoas com um 

simples gesto, um belo sorriso 

ou um gesto carinhoso com 

pequenas ações.  

 

 

Dia Mundial da Ciência  

 (24 de novembro) 

 

- Experiências e diversão. 

  

- Explorar, descobrir e 

engrandecer o papel da 

ciência para o 

desenvolvimento humano.  

Dia do Pijama e dia Universal dos 

direitos das crianças 

(20 novembro) 

 

- Todos os pais vão contar uma parte 

de um conto, será elaborado um 

vídeo e para apresentar às crianças. 

 

Através desta iniciativa 

expressamos a importância do 

direito à educação, habitação, 

ao amor e à proteção. 

Construção de uma tenda.   

Semana do Natal  

(12 a 16 de dezembro) 

- Elaboração da nossa árvore de 

Natal 

- Realização de enfeites de Natal e 

decoração do espaço escolar.  

- Festa de final de período 

 

 - Conhecer o significado e a 

origem do Natal, bem como 

seu verdadeiro sentido. 

 

 

 

 

 

 

Hortas e compostagem na escola 

- Plantar as sementes. 

- Decoração do espaço envolvente 

da horta. 

- Promover a agricultura 

biológica e despertar o 

interesse dos alunos para o 

cultivo da horta.  

Missão Zero 

desperdício alimentar 

- Realização de cartazes para 

 

- Promoção de atitudes, 

comportamentos, atividades, 
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

colocar no refeitório com frases e 

imagem alusivas ao desperdício 

alimentar 

 

ações, e iniciativas 

estratégicas que garantam o 

desenvolvimento das boas 

práticas zero desperdício. 

Brigada da Boa Ação  

- Aprender a voar para 

objetivos futuros! Motivar as 

crianças a desenvolverem o 

sentido de responsabilidade e 

a ser um bom cidadão.   

Eu digo não ao plástico 

- Exposição   

 

 

- 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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