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ESCOLA VISCONDESSA 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 

Gastronomia 

- Construção de um livro de receitas 

intitulado como “Receitas do Mundo” (dar 

continuidade ao livro receitas do mundo). 

 

- O objetivo é dar a 

conhecer a todas as 

crianças os diversos pratos 

típicos de cada país que 

trabalhamos e em conjunto 

com os pais elaborar um 

livro com receitas e 

fotografias desses pratos. 

Traje Típico - Construção do traje típico. 

 

- Dar a conhecer às 

crianças os diversos tipos 

de trajes de acordo com as 

características geográficas. 

 

 

 

 

 

 

Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

 

 

Dia de Reis (6 de janeiro) 

(cantar as janeiras no coreto - Olivais 

Velho). 

- Dar a conhecer às 

crianças um pouco das 

nossas tradições. 

 

 

 

Dia do Obrigado (11 de janeiro) 

Fazer um mural com dedicatórias em forma 

de agradecimento). 

 

 

 

 

 

- 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 uma pequena lembrança 

(coração) para oferecer a quem as crianças 

quiserem 

- Confeção de um bolo em forma de 

coração. 

 

- Consciencializar as 

crianças para a importância 

dos afetos. 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

Hortas e compostagem na escola 

- Cuidar da evolução/ crescimentos das 

plantas já plantadas. 

- Fazer a monda de ervas daninhas na 

horta. 

- Promover a agricultura 

biológica. 

- Dar a conhecer o 

processo de evolução dos 

alimentos. 

 

Missão Zero desperdício alimentar 

- Campanhas de sensibilização contra o 

desperdício alimentar juntos das turmas 

com mais desperdício. 

 

 - Reduzir os níveis de 

desperdício através das 

refeições escolares. 

Eu digo não ao plástico 

- Reutilização de embalagens de plástico 

para fazer instrumentos musicais 

(continuidade do projeto já iniciado no 

período anterior). 

 

-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 4ª 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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