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EB ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA 

 
Plano de atividades a desenvolver nas AAAF/CAF de 03 de janeiro a 15 de fevereiro de 2023 

 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO  

PAÍS 
ÁREA A 

TRABALHAR 
ATIVIDADE 

OBJETIVOS 

França 

Lendas 

Lenda: O Ouro das Fadas 

 

(Leitura de conto tradicional francês e 

exploração de um mapa do tesouro na 

escola potenciando a imaginação no 

sentido de promover uma aventura 

escolar.) 

 

Exploração de uma lenda 

conhecida em frança com o 

objetivo de transmitir as 

tradições deste país;  

Trabalhar a parte imaginativa 

da lenda com o objetivo de 

fomentar a capacidade de 

resolver situações, criando 

possibilidades de lidar com o 

desconhecido. 

Gastronomia 

Confeção de Doces Típicos de França 

(Durante o tema, confecionaremos o 

Doce Crème Brûlée, Tarte Tatin e 

croissants de doce de ovo/cacau) 

 

Dar a conhecer através da 

confeção e degustação de 

pratos/doces típicos do país a 

desenvolver de forma a 

identificar os diferentes tipos 

de sabores.  

 

 

 

 

 

Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

Dia Internacional do Riso 

(Jogo do sério c/ vídeo) 

Promover a alegria, o bem-

estar, tanto físico como 

emocional, de cada criança.  

Dia ao Contrário 

(Durante este dia, fazer tudo ao 

contrário, como ex. vestir casacos ao 

contrário; dizer sim e não ao contrário; 

comer o prato e depois a sopa ao 

almoço, entre outros.) 

Alterar a rotina do quotidiano e 

libertar a mente da rotina que 

está normalmente presente na 

vida das crianças. 

mailto:geral@jf-olivais.pt
https://www.calendarr.com/portugal/dia-ao-contrario/


 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Mundial do Puzzle 

(Criar um puzzle em cartão com a torre 

Eiffel e iniciar a atividade de montagem 

em 2 minutos cada grupo.) 

Promover o aumento da 

capacidade de raciocínio e 

lógica, associado à 

criatividade; Melhoria da 

capacidade de resolução de 

problemas; Melhoria das 

competências cognitivas. 

 

Dia Internacional da Educação 

(Criação uma biblioteca de CAF, leitura 

de contos e doação às crianças de 

alguns livros que temos a mais e foram 

dados pelos pais. Neste dia, 

acontecerá juntamente, o dia 

internacional da doação dos livros.) 

Promover e desenvolver a 

linguagem, a ampliação de 

vocabulário, a leitura e a 

criatividade. Saber descrever a 

importância da leitura nos 

livros e a imaginação do 

mesmo. 

Dia Mundial da Rádio 

(Criação de um podcast com 5 crianças 

em que haverá 5 temas diferentes e as 

mesmas passarão a sua ideia, 

consoante os temas apresentados. 

Ideia de passar online via link rádio aos 

pais/crianças para que possam ouvir.) 

Desenvolver a oralidade na 

infância através de contos de 

histórias, pensamentos e 

músicas. Promover e trabalhar 

questões relacionadas a 

temas importantes para 

perceção das suas ideias. 

Dia dos Amigos 

(Elaboração de uma caixa da amizade 

e de cartas que simbolizem a amizade 

entre crianças. Posteriormente serão 

entregues aos destinatários.) 

Incentivar o bom 

relacionamento entre as 

crianças ao promover relações 

interpessoais; desenvolver os 

afetos e fomentar a 

criatividade das crianças. 

Concurso de Livro e Espantalho 

Quinta Pedagógica 

(Inicio da elaboração do espantalho e 

livro consoante o tema apresentado 

para concurso.) 

Promover a dinâmica, 

inovação e criatividade 

apresentada através de 

trabalhos manuais; 

Promover a leitura e o gosto 

pela leitura.  

mailto:geral@jf-olivais.pt
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-do-puzzle/
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https://www.calendarr.com/portugal/dia-do-amor/
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

Hortas e compostagem na escola 

(Remoção de ervas daninhas; 

Remexer e sachar a terra de forma a 

semear os legumes da época; 

Rega diária de horta e árvores de fruto; 

Colheita de legumes para o refeitório 

escolar.) 

Viabilizar o conhecimento das 

crianças a identificar os seres 

vivos, perceber a diversidade 

de plantas, animais e a 

interdependência entre os 

mesmos. 

Missão Zero desperdício alimentar 

(Acompanhar o desperdício diário, 

analisando os seus motivos e 

trabalhando em estratégias que 

promovam a sua eliminação). 

Sensibilizar as crianças todos 

os dias para o combate 

ao desperdício alimentar; 

Motivar as crianças a comer e 

a alimentarem-se bem ao 

reconhecerem os alimentos 

que fazem bem à sua saúde. 

Eu digo não ao plástico 

(Elaboração de debates e jogos lúdicos 

para promover o conhecimento das 

cores dos ecopontos e quais os 

materiais que devem ser colocados em 

cada um). 

Reduzir a utilização do plástico 

em meio escolar; 

Promover uma missão 

ambiental junto das crianças e 

da população em geral; 

Recorrer a alternativas mais 

sustentáveis; 

Promover, motivar e incentivar 

as crianças a fazerem 

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 

Todas as 6ª Feiras – AAAF (Jardim 

de Infância) 

Todo o material necessário para a 

atividade deve estar devidamente 

identificado (bicicleta, proteções etc.) 

- Promover o exercício físico, 

proporcionando o bem-estar 

físico e intelectual; 

Melhorar a condição motora. 

- Promover a mobilidade 

sustentável. 
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