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

                                             (Provérbio chinês)

1º Período
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Pretendemos dar a 
conhecer aos 

Encarregados de 
Educação as atividades 

realizadas pelas crianças 
que frequentam a 

CAF/AAAF.

Neste regresso à escola, realizámos jogos quebra-gelo e 
dinâmicas de grupo para matar as saudades e conhecer novos 

amigos!

Durante o ano-letivo as AAAF/CAF irão trabalhar à volta do tema 
anual: Hábitos e Tradições de Portugal e do Mundo. As nossas 
atividades serão de carater lúdico, com o principal objetivo de 

realçar a importância do tempo para brincar e socializar.

“Quem disse que não se aprende a ser feliz na escola?” 

É na escola que passamos boa parte do nosso tempo na infância 
e fazemos as maiores descobertas sobre a vida. Aprendemos a 

amar e respeitar o próximo, adquirindo conhecimento e valores e 
desenvolvendo a nossa inteligência a nível académio e também 

emocional.
É na escola que fazemos amigos que vão marcar a nossa vida 

para sempre, por mais que eles não permaneçam nelas.” 

Bom ano-letivo para todos nós!
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Iniciámos o mês do regresso às aulas com muita brincadeira e diversão!
Ainda em período de férias, realizámos várias dinâmicas divertidas, entre 
elas:
 - Construção e decoração de aviões de papel, elaboração de um bolo de 
aniversário...
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Realizámos atividades de mobilidade: as crianças trouxeram as 
bicicletas e trotinetes com as devidas medidas de segurança e 
elaborámos circuitos com o objetivo de aprender e melhorar o uso dos 
diversos meios de transportes adequados às idades das nossas crianças.  
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Uma vez iniciado o ano-letivo, decidimos dar as boas-vindas às crianças 
da forma divertida e ativa! Começámos com a Semana Europeia da 
Mobilidade: os mais pequenos realizaram um inquérito aos habitantes da 
Freguesia sobre os seus hábitos de mobilidade! Foi muito divertido e os mais 
crescidos realizaram o passeio de bicileta pelas ciclovias da Freguesia!
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Depois da fantástica semana da mobilidade, decidimos abraçar a 
literatura portuguesa realizando a hora do conto com histórias de autores 
portugueses! 
Aprendemos muito e ainda desfrutámos com a interpretação fantástica dos 
nossos monitores!
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Está na hora de dar rédea solta à nossa criatividade e expressividade! 
Uma excelente forma de começar o ano-letivo é com as nossas Aulas de 
Dança! Somos muito felizes a dançar sabiam? A dança dá-nos a 
oportunidade de expressar os nossos sentimentos e aliviar a tensão, e 
para além disso, é um momento excelente para socializar e fazer amigos!
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Já no decorrer do ano-letivo, está na hora de por as mãos na massa! As nossas 

atividades este ano serão realizadas no âmbito do tema anual: Hábitos e 

Tradições de Portugal e do Mundo! E qual é a melhor forma que dar inicio às 

atividades do tema anual? Com jogos tradicionais ao ar livre! Levanta-te daí e 

vem brincar connosco! Salto à corda, jogo do lencinho e muito mais!
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As categorias selecionadas para trabalhar o tema anual foram: Dança e 

Gastronomia de Portugal e Monumentos Históricos e Celebridades 

Nacionais para a Ucrânia. 

Nesta atividade, os alunos tiveram oportunidade de indagar nas suas 

raízes e aprender duas das danças mais conhecidas do Folclore Português 

(corridinho algarvio e bailinho da Madeira) e realizar, junto com os 

encarregados de educação, uma receita gastronómica de origem portuguesa 

para o nosso maravilhoso Livro de Receitas! Relativamente à Ucrânia, os 

alunos elaboraram duas maquetes de dois dos monumentos Ucranianos mais 

famosos a nível mundial: O Monumento dos Fundadores de Kiev e o 

Monumento à Pátria Ucraniana. Pretendemos, ao realizar esta atividade, que 

as crianças entendam a diferença entre os elementos arquitetónicos da Ucrânia 

da Europa Ocidental. Temos também como objetivo compreender quais os 

motivos criados pela Unesco para a proteção do património arquitetónico 

colocado em perigo devido à Guerra. 

Em todas as atividades realizadas no âmbito do tema anual “Hábitos e 

Tradições de Portugal e do Mundo” foram realizados diversos trabalhos de 

pesquisa para a correta passagem de informação para as crianças.
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“Feliz é quem olha para os idosos e vê 
neles uma oportunidade de enriquecer o 
seu conhecimento com a sabedoria que 
eles transmitem.”
Somos conscientes de que sem os idosos 
não teriamos metade dos privilégios que 
temos hoje em dia. Foram eles que lutaram 
pe los  nossos  d i re i tos  e  pe la  nossa 
liberdade! 
É por este grande motivo que os decidimos 
homenagear com um cartaz realizado 
pelas crianças! Este l indo cartaz será 
entregue aos idosos da nossa freguesia 
assim que possível!
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Para celebrar este dia tão significativo, recebemos visitas especiais, os 

animais de estimação dos nossos alunos conheceram a nossa maravilhosa 

escola!

Também fizemos um passeio pelo zoológico Arco-Íris! 

As crianças tiveram direito a reportagem fotográfica 

com todo o tipo de animais elaborados com diversos 

materiais pelos nossos fantásticos monitores!
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No Dia Mundial da Alimentação tinhamos intenção de consciencializar 
as crianças sobre a importãncia de ter uma alimentação saudável para poder 
crescer da melhor forma, fortes e felizes! 

Para isso, sabemos que é essencial o consumo frequente de frutas e 
legumes. Desta forma, o nosso organismo estará repleto das vitaminas 
necessárias e fundamentais para o nosso crescimento! Para celebrar este dia 
as crianças construiram uma cesta gigante de alimentos saudáveis e uma 
panela maravilhosa!

As faltas que originem 
desistências das 
refeições devem ser 
comunicadas através de 
endereço 
educação@jf-olivais.pt
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Estes trabalhos maravilhosos serviram para decorar o nosso refeitório e deixá-

lo ainda mais esplêndido!

Os nossos meninos do jardim elaboraram a decoração de aventais e chapéus de 
chef para representar as suas salas com as cores que lhes foram atribuidas! 
Vermelhos, amarelos verdes e azuis: não sejam tímidos e mostrem-nos o que 
valem!
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O que é o Bullying?
O bullying corresponde a um conjunto de maus-tratos, ameaças, coacções ou 

outros actos de intimidação física ou psicológica exercidos de forma continua sobre 
uma pessoa. 
Para celebrar o Dia Mundial de Combate ao Bullying decidimos realizar em 
parceria com a EB Adriano Correia de Oliveira uma curta-metragem! Nesta curta-
metragem representámos várias situações de bullying em espaço escolar com o 
objetivo de dar mais visibilidade a este grande monstro que atormenta a nossa 
sociedade! Ainda não viste o nosso vídeo? Encontra-se na página da Junta de 
Freguesia de Olivais! Na RTP1 ficaram tão impressionados com o nosso vídeo que 
o transmitiram em plena televisão nacional! E até fomos entrevistados!
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As hortas escolares podem e devem desempenhar vários papéis na 
comunidade escolar. Acima de tudo, devem promover uma maior 
consciencialização para a alimentação saudável e para uma maior 
consciência e responsabilidade ambiental. Neste sentido, e sendo um 
projeto continuo ao longo de vários anos, as crianças no início do ano-letivo 
preparam a terra, semeiam e plantam os produtos da época (couves, 
alfaces, beterraba, etc.)
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Para celebrar o Halloween juntámo-nos às AEC para uma festa 
mega divertida! 
 Preparámos um lanche partilhado excelente, com a ajuda essencial dos 
encarregados de educação, vestimo-nos a rigor com o tema e partimos na 
aventura mais terrorífica do ano letivo! Solta o som DJ!
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O dia de São Martinho foi celebrado com toda a comunidade escolar! 

Realizámos um lanche partilhado com todos os nossos amiguinhos! Bolos, 

bolachas, sumos e castanhas deliciosas numa tarde de Sol. 

Elaborámos também decorações para o nosso refeitório alusivas ao tema! E 

não é que ficou mesmo bonito? 



Na parte da tarde assistimos às atuações do 1º ciclo, realizadas 
durante o período de AECs: as mesmas foram compostas por uma 
encenação teatral da Lenda de São Martinho e vários momentos musicais!
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15 de novembro

Para celebrar esta data comemorativa tão importante no desenvolvimento 
social do nosso país aprendemos algumas palavras e expressões mais utilizadas 
no cotidiano da Lingua Gestual Portuguesa, tais como: bom dia, obrigada e amor!

Também vimos um vídeo que nos ensinou a dizer palavras muito 
interessantes de uma forma dinâmica e divertida!
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Adorámos celebrar esta data da forma mais quentinha, fofinha e 
confortável: de pijama! 
 Um dia celebrado em conjunto com toda a comunidade educativa e com muitas 
atividades diferentes! Durante a nossa tarde, juntámo-nos às AEC para aprender 
a Coreografia Oficial da Missão Pijama 2022.

Numa tarde tão divertida nunca podería faltar o Desfile do Pijama. 
Os nossos estilosos desfilaram pela passadeira exibindo os seus maravilhosos 
pijamas, realizando poses de modelo! 
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9 de dezembro

Dedicámos o Dia Nacional da Criança com Deficiência à realização de 

jogos inclusivos, fizemos atividades super divertidas tais como: diferenciar 

texturas e sabores com os olhos vendados, reconhecimento dos colegas 

através do tato com os olhos vendados, jogo da memória, jogo da cabra-

cega, entre outros.
“Ter uma criança com deficiência como aluno não é um peso, é 

uma oportunidade de crescimento e evolução.”
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9 de dezembro
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Para iniciar as decorações da época de Natal, nas AAAF, decorámos as 

portas das nossas salas e ficaram maravilhosas! Cada porta foi decorada de 

forma diferente: original e ao mais alto nível!
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Para a celebração desta época fest iva importante na nossa 
comunidade, virámos o nosso foco para a nossa tão desejada festa de Natal! 
Decidimos, desta forma, elaborar um Teatro Musical com os nossos alunos. 
As AEC foram responsáveis pela encenação teatral, trabalho coreográfico e 
musicalidade e as AAAF/CAF pela elaboração do cenário e dos adereços. 
O nosso Teatro Musical obteve o título de “O Natal Mágico do Olival 
Encantado”. O resultado deste trabalho árduo foi um espetáculo maravilhoso 
que envolveu toda a comunidade escolar. O público ficou muito emocionado 
e as nossas crianças desfrutaram imenso! Temos verdadeiros artistas!
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Os ensaios para o nosso teatro musical 
foram uma oportunidade excelente para socializar 
e criar laços entre crianças e adultos. Monitores, 
professores de AEC, professores titulares e 
assistentes operacionais mergulharam num 
sonho musical para tornar ainda mais mágico o 
Natal das nossas crianças!
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Demos início às férias de Natal. Iniciámos com a habitual Carta ao Pai 

Natal: as crianças tiveram oportunidade de expressar os seus desejos para 

este natal através de uma carta escrita e ilustrada. Uma vez terminadas as 

cartas, dirigimo-nos ao Posto dos Correios dos Olivais para enviar as cartas 

diretas para a Lapónia!
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Aproveitámos para realizar atividades mais calmas e que incentivem à 
demonstração de carinho e afeto! Uma sessão de cinema e a árvore dos afetos de 
advento complementaram o nosso plano e fizeram as nossas férias mais felizes!
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Um passeio calha sempre bem! No dia 22 de dezembro, t ivemos a 
oportunidade de nos deslocar até o Mercado dos Olivais mais próximo à escola 
para deliciar os comerciantes com as nossas músicas de Natal preferidas! 
Cantámos “Rodolfo era uma rema”, “A todos um bom Natal” e “Nesta noite branca”. 
Divertimo-nos imenso, provocámos risos de alegria nos comerciantes do Mercado 
e ainda ganhámos, como prémio, um saco cheio de doces por parte dos próprios 
comerciantes! 
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Ainda durante a interrupção letiva nós não deixamos de lado as nossas 

atividades habituais e responsabilidades! O trabalho na horta também teve o 

seu lugar no nosso plano, assim como as aulas de dança com o professor 

André! 
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As atividades culinárias também estiveram incluídas no nosso 
plano. Fizemos cookies natalícias, crepes e panquecas. 
As crianças foram as responsáveis pela elaboração das receitas e os 
grandes degustadores da tarde! 
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Também tivemos atividades muito dinâmicas e ativas! Elaborámos 
uma gincana natalícia onde as crianças tiveram que superar diversas 
provas até chegar ao final e dançámos seguindo os passos do jogo JUST 
DANCE. Divertimo-nos imenso!
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Contactos úteis:

 Junta de Freguesia de Olivais

TLF: 21 854 06 90

E-mail: educacaol@jf-olivais.pt

A equipa AAAF/CAF relembra que o portão abre, apenas, às 17h00m. 

A equipa AAAF/CAF agradece a colaboração dos Encarregados de Educação 
no que diz respeito ao cumprimento do horário das atividades extra.

FELIZ ANO NOVO!


