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ESCOLA BÁSICA ARCO-ÍRIS 

 

Plano de atividades a desenvolver nas AAAF/CAF de 3 de janeiro a 15 de fevereiro de 2023 
 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO 

PAÍS 
TEMA A 

TRABALHAR 
ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS 

França 

 

 

Cultura e 

Costumes 

- Elaboração, em colaboração com as AEC, 

de uma linha cronológica do tempo (em papel 

cenário) com os acontecimentos históricos 

mais relevantes para o país e os artistas mais 

destacados (salientando a sua vida e obra); 

- Confeção de baguete e croissant’s; 

- Aprendizagem de palavras francesas; 

- Conhecimento e interiorização da evolução 

da moda francesa ao longo dos anos e 

apresentação da mesma em PowerPoint;  

- Apresentação, aos alunos, de várias obras 

de arte (pintura e escultura): observação e 

análise para a sua própria representação (os 

alunos terão de reproduzir a peça a partir do 

seu ponto de vista);  

- Consciencialização e 

valorização da história e cultura 

do país; 

- Interiorização e conhecimento 

dos conceitos artísticos e estilos 

que caracterizam o país;  

- Incentivo à pesquisa pelo 

conhecimento da cultura 

europeia;  

- Trabalhar a expressividade e 

criatividade;  

- Desenvolvimento e trabalho da 

memória; 

Monumentos 

históricos 

- Elaboração de duas maquetes (em cartão) 

de dois monumentos históricos destacados 

na história e cultura de França; 

-  Pesquisa sobre a história e origem do 

monumento escolhido, vida e obra do artista, 

e elaboração de um cartaz de apresentação 

para expor junto ao monumento (trabalho 

realizado em colaboração com as AEC); 

- Elaboração de desenhos alusivos ao país 

para decoração do refeitório escolar; 

- Transmissão de conhecimentos 

acerca da arquitetura do país; 

- Conhecimento das curiosidades 

acerca do monumento;  

- Consciencialização e 

compreensão dos fatores 

políticos/religiosos que 

inspiraram o artista; 

▪ - Compreensão dos motivos 

históricos que levou à construção 

de determinadas infraestruturas; 

mailto:geral@jf-olivais.pt


 
 

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 de Reis – 6 de janeiro 

- Confeção de um bolo Rei saudável; 

- Peça de teatro encenada pelas crianças 

sobre a lenda dos 3 Reis Magos (escrita pela 

AAAF/CAF). 

- Transmissão de conhecimentos 

sobre a tradição do dia de Reis 

em Portugal; 

Dia Internacional do Obrigado – 11 de 

janeiro 

- Elaboração de uma árvore feita em cartão, 

com mensagens de agradecimento escritas e 

desenhadas pelas crianças (com a 

colaboração das AEC); 

- Jogo: O jarro da gratidão – As crianças 

escrevem frases sobre a gratidão e todos os 

dias tiram um papel e leem aos colegas com 

o intuito de promover a reflexão do que estão 

a ler. 

- O objetivo desta celebração é 

dar a conhecer a importância 

desta palavra, por vezes 

esquecida no dia-a-dia; - 

Reflexão sobre o que é a 

gratidão. 

Dia da Não Violência Escolar – 30 janeiro 

- Elaboração de pássaros em folhas brancas 

para posteriormente serem pendurados em 

árvores na freguesia (Vale do Silêncio), com 

a colaboração das AEC; 

- Largada de Balões Brancos no Vale de 

Silêncio/recinto escolar; 

- Elaboração de um vídeo “Somos pela paz, 

Sempre” (escrito pela AAAF/CAF), com a 

colaboração das AEC. 

- Sensibilização/alerta dos alunos 

e adultos para a necessidade de 

uma educação para a paz, que 

promova valores como o 

respeito, a igualdade, a 

tolerância, a solidariedade, a 

cooperação e a não violência, 

relevando o valor da amizade. 

Dia Mundial das Leguminosas – 10 

fevereiro 

- Elaboração de um cartaz com os desenhos 

sobre os benefícios das várias leguminosas 

consumidas na escola. 

- Jogo dos sabores – As crianças com os 

olhos vendados terão de saborear as 

diversas leguminosas e identificá-las. 

 

 

- Consciencialização para os 

benefícios da ingestão das 

leguminosas; 

- Através de brincadeiras, 

envolver as crianças de forma a 

comerem de forma saudável.  
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dia Mundial da Rádio – 13 fevereiro 

- Participação das crianças na rádio escolar 

com a colaboração das AEC; 

- História do nascimento da rádio até aos 

tempos de hoje. 

 

 

- Incentivar os alunos através de 

pesquisa e valorização dos 

meios de comunicação utilizados 

antes da Era da Tecnologia e o 

aparecimento dos telemóveis;  

- Desenvolvimento da 

expressividade e da 

comunicação social entre alunos;  

- Trabalho da criatividade;  

- Incentivo ao trabalho em 

equipa;  

- Consciencialização para a 

importância da correta utilização 

da língua portuguesa para uma 

comunicação fácil e fluente; 

Dia de São Valentim – 14 fevereiro 

- Estendal: “O amor é…” cada criança 

escreve num coração o que é o amor para 

posteriormente ser afixado no estendal criado 

nos placard’s da escola, com a colaboração 

das AEC; 

- Correio da amizade: Criação de um marco 

do correio onde as crianças e adultos podem 

escrever mensagens para posteriormente 

serem entregues aos destinatários, com a 

colaboração das AEC; 

- Criação de uma música sobre a temática: 

“Forma divertida de amar…” 

 

 

- Apresentação aos 

encarregados de educação de 

uma obra dirigida e produzida 

pelos próprios alunos;  

- Realização de uma única obra 

que conte com a participação de 

todos os alunos da escola; 

 

 

 

 

 

Concurso Quinta Pedagógica – 

Espantalho 

“OS ODS NA QUINTA” – Inicio da construção 

de um Espantalho com o mote de um 

desenvolvimento sustentável. 

Objetivo de interajuda entre 

todos para a construção de um 

Espantalho, trabalhar em equipa. 
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso Quinta Pedagógica – Livro 

Infantil 

“VAMOS TRANSFORMAR O MUNDO” – 

Inico da elaboração de uma história infantil 

(escrita e concessão de um livro). 

 

 

Objetivo de interajuda entre 

todos para a construção de uma 

história infantil.  

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.  

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.  

Sensibilização às crianças sobre 

a gravidade do desperdício 

alimentar no mundo e quais as 

repercussões.  

Incentivo para uma melhor 

gestão das doses da comida e 

planeamento semanal de 

refeições.  

Incentivo para uma alimentação 

saudável, através o incentivo do 

consumo de alimentos mais 

naturais e com menos 

processamento.  

Eu digo não ao plástico 

Realização de uma limpeza à escola: 

atividade onde as crianças (com a utilização 

de luvas e sacos) realizem uma recolha do 

lixo que se encontrar no chão.  

- Sensibilização para a 

importância da reciclagem e 

quais os seus benefícios para o 

meio ambiente.  

- Consciencialização dos 

problemas ambientais.  
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

 

 

Debate sobre a importância da reciclagem e 

quais as repercussões da sua ausência.  

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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