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ESCOLA BÁSICA ALICE VIEIRA 
 

Plano de atividades a desenvolver nas AAAF/CAF de 03 de janeiro a 15 de fevereiro de 2022 
 

 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO  

PAÍS 
ÁREA A 

TRABALHAR 
ATIVIDADE 

OBJETIVOS 

França 

Desporto 

- Aprendizagem de vários desportos 

tradicionais tais como: Pétanque; Béret; 

Cache-Cache; Colain-maillard.  

 - Desenvolvimento de diversas 

habilidades motoras, através de jogos 

lúdicos; 

- Dar a conhecer a todas as crianças os 

desportos e jogos tradicionais de 

França. 

Artesanato 

- Decoração de garrafas com a técnica de 

découpage. 

 

- Construção de uma Torre Eiffel em cartão. 

- Valorização do trabalho artesanal; 

- Construção de alguns objetos de 

decoração que caracterizam o país; 

- Despertar o gosto pelos trabalhos 

manuais e tradicionais. 

 
Datas 

Comemorativas 

01 de janeiro - Dia mundial da Paz 

- Construção de um painel alusivo ao tema. 

- Consciencializar para a situação atual 

do mundo e promover a paz e a 

reflexão. 

06 de janeiro - Dia de Reis 

- Festa de Natal (CAF) em conjunto com 

AEC, para a instituição Labor. 

- Cantar as janeiras (AAAF). 

- Fomentar as tradições existentes na 

cultura portuguesa, bem como celebrar 

a época festiva em questão. 

11 de janeiro - Dia do obrigado 

Construção de um coração grande onde 

constará um poema a agradecer à 

comunidade escolar. 

Cada criança vai fazer um coração para 

agradecer aos pais e familiares. 

 

- O objetivo deste dia é simplesmente 

agradecer a todos aqueles que fazem 

parte da vida das crianças e que as 

ajudam e alegram. 

10 de fevereiro - Dia Mundial da 

leguminosa 

Construção em 3D de leguminosas. 

- Objetivo de consciencialização para os 

benefícios das leguminosas. 

14 de fevereiro - Dia do amigo 

Cada criança terá de trazer um miminho 

para fazerem a troca entre amigos. 

- Desenvolver a afetividade e a empatia. 
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Projetos a 

desenvolver 

durante o 

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 da análise das refeições 

escolares. 

Eu digo não ao plástico 

- Reutilização de embalagens de plástico 

para fazer instrumentos musicais. 

- Reduzir a utilização de plástico 

promovendo 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; 

Todas as 6ª 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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