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“Diz-me e eu esquecerei, ensina-me e eu 
lembrar-me-ei, envolve-me e eu aprenderei.”                         

                                             (Provérbio chinês)

EB1 / JI Adriano Correia de Oliveira
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1ª Quinzena de Férias - Setembro

Setembro foi o mês de voltarmos à aventura e não havia forma 
me lh or  para  ( re ) c o m e ç a r  a  n ã o  s e r  c o m  a s  A A A F /C A F !
Como sempre, as férias são muito divertidas, com brincadeira, 
j o g o s ,  s a í d a s  e s c o l a r e s  e  m u i t a  m ú s i c a  à  m i s t u r a !
Nesta 1ª quinzena iniciámos as nossas férias com a elaboração de 
um painel - pegadas da esperança, para que todos entrássemos 
neste ano-letivo com o pé direito! 
Criámos uma caça ao tesouro com enigmas que nos levaram a um 
tesouro cheio de doces! Falando em doces, não podia faltar a 
culinária com a confeção de um bolo delicioso de espinafres. 
Tivemos várias saídas até ao vale do silêncio onde criámos 
estações e vários jogos. 
Fizemos aviões de papel em origami e voámos entre a nossa 
imaginação. 
Nestas férias criámos também um circuito de bicicletas e demos 
inicio ao cicloturismo pela escola, entre bicicletas, trotinetes e até 
patins! 
Entre jogos como o tiro ao alvo, karaoke das  músicas preferidas 
das crianças, terminámos esta quinzena com uma disco-party para 
que nesta interrupção letiva nada pudesse faltar.
Tivemos umas férias inesquecíveis, como sempre, mas agora é hora 
de regressar à escola!
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Regresso às aulas

O regresso às aulas chegou. Estávamos todos ansiosos para voltar à 
nossa escola e já tínhamos saudades desta nossa segunda casa, dos 
nossos amigos e professores/monitores. Neste regresso às aulas 
fizemos jogos quebra-gelo e algumas dinâmicas de grupo para 
m a t a r  a s  s a u d a d e s  e  c o n h e c e r  n ovo s  a m i g o s !  C r i á m o s 
principalmente a dinâmica do passa a bola e apresenta-te, jogo que 
consiste em os alunos estarem sentados em roda com uma bola e à 
medida que é passada a bola cada um se apresenta com o seu 
nome, idade e o que gosta mais de fazer. Fizemos pinturas livres 
com tinta guache para que os meninos pudessem sentir-se bem a 
pintar o que viam na natureza. Os jogos quebra-gelo e de 
integração são muito importantes para a dinâmica escolar.  
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Outono

O outono é uma das estações mais bonitas do ano. É quando as 
folhas caem das árvores ficando despidas e o chão coberto de 
lindas folhas secas! De modo a celebrar a chegada desta estação, 
fizemos uma sessão fotográfica. Criámos um painel de outono 
enquanto as restantes crianças apanhavam as folhas secas caídas 
das árvores. Quem não gosta de pegar nas folhinhas e mandá-las ao 
ar livremente?

Painel desenhado e pintado, chegou a altura de montarmos a nossa 
sessão! 

E voilá! As fotos ficaram lindíssimas! 
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Semana Europeia da Mobilidade

De 16 a 22 de setembro a CAF celebrou a Semana Europeia da 
Mobilidade. 
O objetivo desta semana é promover mudanças comportamentais a 
favor da mobilidade ativa, do transporte público e de outras opções 
de mobilidade menos poluentes e mais inteligentes.
Para sensibilizar os moradores dos Olivais, as crianças do jardim 
de infância foram juntamente com os monitores das AAAF/CAF ao 
mercado célula-B e ao posto da Esquadra dos Olivais entregar 
flyers que continham desenhos com mensagens que os meninos do 
1ºciclo elaboraram. Estes desenhos apelavam à mobilidade 
sustentável e aprosentavam os benefícios de andar de bicicleta e da 
não utilização de transportes poluentes. 
As crianças do 1ºciclo criaram também 4 questões sobre o tema 
mobilidade e saíram à rua para perguntar aos moradores dos 
Olivais e aos pais das crianças de que forma se deslocam até à 
escola, e se optariam por usar mais vezes as ciclovias. 
As respostas foram variadas, mas conseguimos fazer o nosso 
estudo sobre a mobilidade. 
O vídeo foi publicado na rede social de Facebook da Junta de 
Freguesia de Olivais, que poderá visualizar, caso ainda não o tenha 
visto.
Para além do vídeo e dos flyers entregues, criámos também um 
circuito pela escola. Foi uma tarde muito divertida e cheia de novas 
aprendizagens, garantindo que as crianças se divertem e aprendem 
a preservar o nosso planeta.
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Semana Europeia da Mobilidade
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Dia Internacional da Consciencialização
 sobre Perdas e Desperdício Alimentar

No dia 29 de setembro celebrou-se o Dia Internacional da 
Consciencialização sobre perdas e desperdício alimentar. 
O objetivo desta data é sensibilizar para o combate do desperdício 
alimentar. 
Todos os dias as AAAF/CAF, juntamente com as cozinheiras do 
refeitório tentam motivar as crianças a comer de uma forma 
saudável, com o objetivo de combater o desperdício alimentar. 
O objetivo é tentar criar estratégias para que as crianças aprendam 
e saboreiem novos alimentos antes de dizerem que não gostam. 
Parte disso vem da nossa horta, onde as crianças semeiam, fazem 
manutenção e mais tarde colhem todos os legumes plantados. 
Esses alimentos são levados pelas crianças para o refeitório de 
forma a serem confecionados. As crianças deste modo acabam por 
criar uma ligação entre os legumes e frutos biológicos que os 
mesmos tratam, e que acabam por consumir. 
Para além destas estratégias, todos os dias, o desperdício é 
colocado em baldes onde são semanalmente comparados os 
resultados para se perceber a percentagem de desperdício que é 
feita na escola. 
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Hábitos e Tradições Populares de
 Portugal e do Mundo

País: Portugal        
Vertente: Música e Lendas

O  projeto deste ano-letivo é: Hábitos e tradições populares de 
Portugal e do Mundo.
Durante este ano-letivo, os objetivos das AAAF/CAF é que as 
crianças aprendam a conhecer e respeitar a multiculturalidade, 
assim como as vertentes artísticas e culturais de Portugal e do 
mundo que se enquadram, refletindo conhecimentos transversais à 
sociedade e  que  envolvem di ferentes  áreas  ta is  como a 
gastronomia, as danças, musicas, tradições, entre outras.
Quisemos que fossem as crianças a escolher o país e as suas 
vertentes para trabalhar de 1 de outubro a 11 de novembro. Desta 
forma, criámos uma roda e elaborámos um pote com os diferentes 
países e as suas vertentes. 
Saiu Portugal com as vertentes: lendas e música. 
Em outubro as crianças trabalharam o teatro sobre a lenda de São 
Martinho para posteriormente apresentarem à escola no dia do 
magusto.
Já na vertente musical ,  para além de criarmos diferentes 
instrumentos musicais com materiais reciclados, as crianças estão 
a decorar um medley de músicas infantis para o jardim de infância 
e o 1ºciclo com a musica da Amália – Uma casa portuguesa. 
Posteriormente as crianças irão fazer captação de voz e de vídeo 
para um cover destas musicas. 
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Hábitos e Tradições Populares de
 Portugal e do Mundo

País: Portugal        
Vertente: Música e Lendas
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Dia Mundial da Música

A  fase do jardim de infância até ao 1ºciclo é uma das fases mais 
importantes do desenvolvimento da criança, tudo o que ela 
experiência nesta etapa da vida, tem repercussão até a idade adulta, e 
a música entra nessa etapa do desenvolvimento da criança como uma 
aliada, promovendo a autoestima e a criatividade. 
Para a celebração deste dia, as crianças criaram um piano, 2 
jambés e 6 maracas com material reciclado para que pudessem ser 
verdadeiros mini-artistas!
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CAF Olímpico

O desporto é sem dúvida uma das maiores criações da humanidade, 
devido ao seu vasto alcance, popularidade inigualável e base de 
valores positivos que promove. É também uma ferramenta 
poderosa que quebra todas as barreiras e nos ajuda a sentir bem, 
tanto físicamente, como mentalmente, e com as crianças não é 
diferente! 
Ao praticar desporto, as crianças desenvolvem habilidades físicas, 
exercitam-se, fazem novos amigos, divertem-se e até melhoram a 
sua autoestima. Nas AAAF/CAF dinamizamos o CAF Olímpico uma 
vez por semana, para que as crianças possam usufruir de 
atividades desportivas. 
Criamos semanalmente jogos de baskettbal, torneios de futebol, 
mata zombie, jogamos às escondidas, estações de corrida, entre 
muitas outras atividades!
Viva o desporto!
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Dia Mundial do Animal

Temos de proteger os animais porque eles são os nossos melhores 
amigos. São eles que estão lá para nós nos bons e maus momentos. 
Neste dia tão importante e divertido, solicitámos aos pais que 
trouxessem os seus pequenos animais de estimação para mostrar 
às crianças o quanto é bom ter um amiguinho patudo. 

Os pais aderiram ao pedido criando assim um pequeno convívio 
entre as crianças e o mundo animal. 
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Dia Mundial da Alimentação

O Dia Mundial da Alimentação comemora-se a 16 de outubro com a 
finalidade de aumentar os níveis de nutrição, padrões de vida, 
produtividade na agricultura e  as  condições de vida das 
populações rurais. 
Celebrámos este dia com uma alimentação saudável com a 
abertura da culinária da CAF.
Confecionámos sandes divertidas com caras deliciosas  com alface, 
azeitona, cenoura, queijo, tomate e fiambre que nos deixaram com 
água na boca!
Todos os dias relembramos as crianças no refeitório que comer é 
muito importante para o nosso desenvolvimento. Uma alimentação 
saudável faz-nos ser mais fortes!
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Dia Mundial do Bullying

S a b e m o s  q u e  n o s  d i a s  q u e  c o r r e m  o  bu l l y i ng  a c o n t e c e 
frequentemente nas escolas. Para combater este tema tão complexo 
que acontece recorrentemente, nada melhor que elaborar um vídeo 
didático sobre as várias fases do bullying. Em conjunto com a EB Arco-
Íris, foi criado um guião em que os nossos pequenos atores decoraram 
para que de seguida o pudessem colocar em ação.
O conteudo sensível e importante deste vídeo trouxe a RTP até à 
nossa escola para entrevistar as crianças! 
Quisemos passar com este vídeo a mensagm de que não nos podemos 
calar ao ver o nosso colega, amigo ou alguém que conhecemos de 
vista ser humilhado e/ou ser posto de parte. 
Temos de lutar para integrar toda a gente. A união faz a força e todos 
juntos somos mais fortes!
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Halloween

O Halloween é o dia mais esperado pelas crianças porque nas 
A A A F/ C A F  n ão  fa l ta  d i ve rs ão  e  n e ste  d i a  n ã o  é  exc e çã o !
Este ano, não poderia faltar a nossa festa assustadora, com tema “A 
Escola Assombrada”. O início da nossa festa foi um verdadeiro conto 
de fantasminhas!
Solicitámos aos pais que pudessem trazer alguns bolos, sumos e 
bolachas a fim de criar um lanche partilhado para os mais pequenos.
Os nossos dráculas e bruxinhas cantaram, dançaram e pregaram 
muitas partidas uns aos outros.                                                                                 
Foi uma festa muito divertida onde eles puderam usar a sua 
imaginação! Viva o Halloween!
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Eu digo Não ao Plástico

Todos sabemos que o plástico está em excesso no nosso planeta e 

muito desse material está atolado nos nossos oceanos, matando os  

animais marinhos! Sabemos também que o plástico é um material 

que demora décadas a descompor-se, e por vezes é até impossível 

de desaparecer. Mas e se alterássemos o plástico por outro tipo de 

material reciclável? Seria possível? Sabemos que sim e é por isso 

que semanalmente todas as crianças são reunidas de forma a 

debater soluções para substituição do plástico no nosso planeta! 

Para além de reuniões semanais acerca deste tema, percorremos 

também a escola com a ajuda da brigada da boa ação de forma a 

apanhar todo o plástico existente no chão! 

Diz não ao plástico, para um mundo melhor!
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São Martinho

Chegou o magusto e com ele trouxe o delicioso cheiro a castanhas 

assadas! Nós por aqui já conhecemos a lenda do São Martinho, mas 

decidimos relembrá-la de novo! Como vos disse no slide anterior, 

as crianças em modo de incluir no tema Portugal com a vertente 

lenda, elaboraram um teatro sobre o São Martinho!

Já conjunto com a escola, pedimos aos pais que trouxessem meia 

dúzia de castanhas já retalhadas para a temática em convívio com a 

escola. Um convívio confraternal, o jardim de infância e o 1ºciclo 

cantou musicas alusivas ao tema.  

Viva o Magusto!
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Horta Escolar

No mês de setembro voltámos à nossa horta que tanto gostamos e 
onde trabalhamos bastante! Estava um caos, com ervas daninhas já 
do nosso tamanho. Ainda conseguimos colher alguns tomates 
cherrys que semeámos em junho.
Estava na hora de colocar mãos à obra e arrancar todas aquelas 
ervas daninhas e remexer a terra. Missão cumprida! 
Depois de estabilizarmos a terra, chegaram algumas hortícolas 
para serem semeadas e plantadas. Colocámos alface, salsa, 
coentros, cebolas e couves! 
A nossa horta está a ir de vento em popa e contamos que em 
janeiro já comecemos a colher alguns legumes.
Agora a missão é sachar regularmente e regar o necessário para a 
nossa horta crescer!
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Pedalar em Espaço Escolar

As bicicletas e o ciclismo têm feito parte dos nossos primeiros anos 
de vida.
Andar de bicicleta trabalha o equilíbrio, a coordenação motora, o 
raciocínio e o desenvolvimento intelectual tanto das crianças como 
dos adultos. 
A Junta de Freguesia criou o projeto “pedalar em espaço escolar”, 
projeto esse que visa a aprendizagem de andar de bicicleta, 
promovendo o estímulo para a utilização das bicicletas e abordar 
as vantagens para que no futuro usufruam de um meio de 
transporte não poluente.                                                                                                   
Todas as semanas iniciamos esta atividade tanto com jardim de 
infância, assim como o 1º ciclo no horário das AECs.
Preparar-nos para o futuro é essencial e preservá-lo enquanto 
fazemos exercício é muito importante!
Recordamos também que sempre que tiver uma bicicleta em 
condições que não necessite, pode doá-la à Junta de Freguesia.
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Hábitos e Tradições Populares de
 Portugal e do Mundo

País: Ucrânia        
Vertente: Artesanato e Atividades Desportivas

Chegámos a meio de novembro e é hora de alterar o nosso país e 
escolher a vertente a trabalhar! 
As crianças retiraram de novo o papel e voilá! 
Saiu: Ucrânia com a vertente - artesanato e atividades desportivas. 

Durante o mês de novembro, até dia 31 de dezembro, as crianças 
no que toca à vertente de artesanato vão criar pessankas para as 
suas salas. Pessankas são ovos coloridos à mão de origem da 
Ucrânia e simboliza a vida, a saúde e a prosperidade. Serão como 
pequenos amuletos da sorte. 

Já na vertente das atividades desportivas, fomos explorar o 
desporto do país da Ucrânia e conseguimos encontrar uns super 
divertidos! 
Iniciámos estas dinâmicas com os jogos: vichibali, koldúnchiki, 
elástico amarelo e comestível ou não. Contámos com a ajuda de 
duas crianças ucranianas que nos ajudaram a aprender estes jogos 
e a compreende-los também. 
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Dia Nacional da Língua Gestual

A Língua Gestual Portuguesa passou a ser a língua reconhecida 
como instrumento de acesso à educação das crianças e jovens 
surdos nas escolas de referência para a educação bilingue. 
Todas as crianças e jovens devem ter as mesmas aprendizagens, 
mesmo que diferenciadas.
De forma a celebrar este dia, tentámos ensinar às crianças algumas 
palavras e frases em língua gestual. 
Depois de alguns esforços, conseguimos que aprendessem a dizer 
olá, adeus, como estás e gosto muito de ti. 
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Dia Mundial do Pijama

Dia 20 de novembro comemorámos o Dia Internacional dos 

Direitos das Crianças. Este é um dia em que as crianças lembram, 

anualmente, a todos que "uma criança tem direito a crescer numa 

família".

Neste dia tão importante, decidimos que deveríamos vir todos de 

pijama para a escola! 

Já em modo pijama-party, criámos a nossa festa e dançámos ao 

som da música canção pijama 2022 com a coreografia da mesma! 

De seguida dinamizámos uma luta de almofadas com as crianças e 

acabámos deitados relaxadamente a ouvir um conto. 

Somos apologistas que todas as crianças tem direito a nascer e 

crescer numa família!
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Vamos enfeitar a nossa escola!

O Natal chegou à EB Adriano Correia de Oliveira! 

As AAAF/CAF adoram a época natalícia porque simboliza a 

solidariedade, cidadania e a magia natural desta altura do ano.

Nada melhor que começar por criar alguns enfeites e trazermos 

alguns de casa também para enfeitarmos a nossa escolinha!  E tu? 

Este ano portaste-te bem? 
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Sessão fotográfica Natalícia

Este ano não poderia faltar no nosso natal uma sessão fotográfica à 
medida das crianças que são como modelos!
Decidimos que iniciaríamos este processo com a montagem de um 
painel de natal e alguns acessórios que dessem cor às nossas fotos. 
Entre lightboxes que criámos a partir de cartão reciclável e um 
chapéu com algodão colado e uma lâmpada, demos asas à nossa 
imaginação.
Pais, digam lá que os vossos filhos(as) não são uns autênticos 
modelos?
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Dia Internacional dos Direitos Humanos

Dia 10 de dezembro celebra-se o Dia Internacional dos Direitos 

Humanos. Esta data é assinalada com o intuito de promover a 

d e f e s a  d o s  D i r e i t o s  H u m a n o s  p o r  t o d o  o  m u n d o ,      

independentemente da raça,  religião, de género, da língua, opinião 

política, da sua origem nacional ou social.

De modo a dar forma a este tema sensível, decidimos elaborar com 

as crianças cartazes sobre os direitos humanos com mensagens 

para colocar no portão da escola de forma a enaltecer os direitos 

humanos e respeitá-los.  Estas mensagens servem para sensibilizar 

também os pais que neste dia especial e não só, devemos ser 

solidários uns com os outros. 
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Festa de Natal

O  1ºperíodo não podia acabar sem uma festa natalícia!

Para além de enfeitarmos a nossa escola nesta época, diariamente, 

juntamente com os nossos professores de AECs ensaiámos 

coreografias e músicas natalícias para apresentarmos aos pais e 

familiares! 

O tema da festa foi: Na casa do Pai Natal, com o nosso Pai Natal a 

ver a festa do início ao fim. 

Mãos à obra demos o nosso melhor e, apesar das greves e 

dificuldades, a festa correu super bem! 
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Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência simboliza a inclusão 

e a solidariedade.

Para este dia  importante, porque não criar algumas dinâmicas que 

nos ajudem a perceber o dia a dia de algumas pessoas que vivem 

com estas dificuldades? Criámos o jogo da cabra cega, em que a 

criança vendada teria de através da audição e do tato encontrar 

outras crianças. Criámos a dinâmica da diferenciação de sabores, 

em que as crianças vendadas tinham que adivinhar os alimentos 

que provavam. 

Estas dinâmicas fizeram-nos perceber as dificuldade que as 

pessoas com deficiência enfrentam!                
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Interrupção Letiva de Natal

Com o plano cheio de atividades criativas e divertidas, colocámos 

todas em prática!

Iniciámos as nossas férias com a elaboração das cartas ao Pai Natal 

para mais tarde as levarmos ao posto de correio para que 

chegassem ao pai natal antes do dia 24! 

Confecionámos também bolachas natalícias, com ingredientes 

saudáveis e sem açúcar para uma alimentação saudável. Tivemos 

direito a uma sessão de cinema, onde visualizámos o filme “ As 

crónicas de Natal”. Elaborámos a árvore do advento em que cada 

dia tinhamos uma dinâmica para fazer, entre dança, mimica ou 

canto. E por falar em dança, também fizemos uma mega aula de 

dança com o prof. André! 

Para alegrar os trabalhadores dos olivais também nos deslocámos 

ao mercado – célula B onde cantámos músicas natalícias para os 

olivalenses! Também confecionámos crepes saudáveis com frutas 

da época que estavam uma delicia! Adorámos estas férias apesar 

de terem sido poucos dias. 
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Interrupção Letiva de Natal
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Interrupção Letiva de Natal


