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ESCOLA SANTA MARIA DOS OLIVAIS 
 

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 

Tradições 
- Construção de um Mural em 3D 

com as tradições francesas. 

 

- O objetivo é dar a conhecer a 

todas as crianças os vários 

tipos de tradições que existem 

em França. 

Artesanato  - Monumentos Desenhados  

 

- Desenvolver o interesse das 

crianças para os diversos 

monumentos franceses.  

 

 

 

 

 

 

Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

 

- Dia de Reis (6 de janeiro) 

(cantar as janeiras no Mercado 

Norte dos Olivais com 

instrumentos musicais)  

- Dar a conhecer às crianças 

um pouco das nossas 

tradições 

Dia do Obrigado (11 de janeiro) 

Vídeo em conjunto com as AEC´s  

- Este dia tem como objetivo 

agradecer a todos aqueles 

que fazem parte da vida das 

pessoas e que as ajudam e 

alegram os seus dias. 
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Dia dos amigos 

Construção de um correio da 

amizade, onde as crianças Irão 

colocar as suas cartas para 

serem entregues aos amigos 

 

- Consciencializar as crianças 

para a importância dos afetos. 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

Hortas e compostagem na 

escola 

- Regar e cuidar das plantações 

já realizadas  

- Promover a agricultura 

biológica 

- Dar a conhecer o processo 

de evolução dos alimentos 

 

Missão Zero desperdício 

alimentar 

- Campanhas de sensibilização 

contra o desperdício alimentar 

 

 

 - Reduzir os níveis de 

desperdício através das 

refeições escolares 

 

Eu digo não ao plástico 

- Atividades de Reciclagem 

- Planeta Feliz e Planeta Triste 

 

 

-Reduzir a utilização de 

plástico fazendo a reciclagem 

 

Pedalar em espaço escolar 

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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