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

                                             (Provérbio chinês)

Ano letivo 2022-2023
EB1/JI Santa Maria dos Olivais 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Interrupção Letiva de Setembro

Na Interrupção Letiva de Setembro fizemos várias atividades como: 
-Culinária, horta escolar, jogos com água, atletismo, gincanas, ida a 
quinta do conde dos arcos, cicloturismo, estafetas, circuito aquáticos, 
Música, Dança, karaoke e cinema. 
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Atividades de quebra-gelo 

A dinâmica deste jogo é uma experiencia projetada para 
quebrar o gelo.  Foram feitos jogos dinamizados pelos 
monitores para as crianças se conhecerem melhor neste novo 
ano-letivo.
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As crianças adoram as aulas de yoga que são dinamizadas pelos 

monitores.
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A dança é uma das muitas atividades das AAAF/CAF, que tem como 
objetivo evoluir o domínio do corpo. Esta atividade é dada pelo 
professor André, que desenvolveu coreografias adaptadas às 
crianças. 
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São Martinho 

Neste dia as nossas crianças deliciaram-se com as castanhas assadas 
e tiveram uma tarde divertida a ver um teatro alusivo ao tema 
protagonizado pelos alunos do 1º ciclo. 
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Halloween

O Halloween comemora-se a dia 31 de outubro e como é hábito, as  
crianças vieram vestidas com os seus fatos do dia das bruxas.
Celebrámos este dia com uma festa alusiva ao tema, com um baile do 
castelo assombrado e um lanche partilhado alusivo ao tema. 
As crianças tiveram direito a uma pinhata recheado de doces.  



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Dia Mundial contra o Bullying 

Neste dia as nossas crianças viram pequenos vídeos alusivos ao 
tema.
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A nossa Horta
Na nossa horta  foram cultivados legumes, onde as nossas crianças 
aprenderam a cultivar, identificaram alguns fatores abióticos (sol, 
água) essenciais ao seu desenvolvimento. 
Quando a horta começou a dar os alimentos, chegou a altura da 
colheita.
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Reciclagem

Ao longo do ano tem sido trabalhado o tema “Reciclagem” e a sua 
importância. Temos debatido o tema, a importância da reciclagem e as 
consequências de não a fazer, assim como os diferentes tipos de 
ecopontos que existem.  
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Atividade Física e Desportiva 
Desenvolvida pelos monitores e promovida através de jogos de 
cooperação com o objetivo de melhorar a condição física das  
crianças, que adoram desporto e estão sempre predispostas a novas 
atividades. 
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Dia Nacional do Pijama 

Todos os pais contaram uma parte de um conto que contribuiu 
para a elaboração um vídeo para fazer uma surpresa às crianças. 
Construímos uma tenda e fizemos um baile do pijama com direito 
a um lanche partilhado. 
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Dia Mundial da Ciência 

No Dia Mundial da Ciência foram feitas experiências com muita 
diversão que fizeram a alegria das crianças. 
As crianças vieram vestidas de mini-cientistas e fizemos a festa da 
ciência . 
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Pedalar em espaço escolar

A sexta-feira é o dia preferido das  crianças, temos tido uma 
evolução constante na aprendizagem de bicicletas sem rodinhas. 
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Dia Europeu sem Carros
Neste dia, 22 de Setembro, as crianças estiveram a aprender a 
importância da sensibilização deste tema devido à poluição dos carros. 
Aprenderam a importância de trocar o carro pela bicicleta e de como 
isso ajuda o nosso planeta. para além de terem aprendido as regras 
básicas da condução e alguns dos seus sinais de trânsito. 
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Brigada da Boa Ação 
A brigada da boa ação incentiva as crianças a praticar boas ações na escola, 
como a recolha do lixo que está espalhado no receio, fechar bem as 
torneiras que estejam mal fechadas, a fazer bem a reciclagem, explicando 
assim a sua importância. 



Junta de Freguesia de Olivais – Pelouro da Educação

Dia Mundial da Alimentação
No dia 17 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Alimentação.
Alertámos para a importância de uma alimentação saudável, foi feito um 
lanche saudável onde cada criança teve a oportunidade de escolher quais 
as frutas que queria comer. 
Ainda realizámos uma atividade sobre a alimentação saudável e não 
saudável. 
Construímos uma pirâmide e uma roda dos alimentos.   
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Dia do Origami - Pombas da Paz

Neste dia, as crianças aprenderam a fazer uma pomba de 
papel, em origami, e como estamos a abordar o tema da 
Ucrânia, desafiamos as crianças a escolher uma mensagem 
de Paz.  
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Projeto “Eu digo não ao plástico” 

Este ano retomámos o projeto “Eu digo não ao plástico” que tem como 
objetivo sensibilizar as crianças para a importância da reciclagem.   
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Dia Mundial do Animal
No Dia Mundial do Animal os pais vieram à escola juntamente com 
os seus animais de estimação. Nesta festinha tivemos um lanche 
partilhado, jogos e pinturas faciais. 
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Artesanato e Gastronomia
Para trabalhar o tema da Ucrânia, as crianças fizeram ovos coloridos 
com padrões e técnicas desta cultura.
Convidámos também uma mãe para nos vir ensinar a fazer um doce 
típico ucraniano, o Formigueiro. 
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Portugal

Trabalhámos o tema Portugal, onde construímos um instrumento, 
dançamos a canção típica “Chula Rabela”, fizemos jogos de setas e 
jogos tradicionais portugueses.
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Dia Mundial da Bondade 
No dia Mundial da Bondade decidimos deslocar-nos a uma instituição 
Solidária - Elo Social, como forma de sensibilizar as crianças. 
Foi entregue à instituição um centro de mesa elaborado pelas crianças e 
um postal de natal com uma mensagem.   
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Natal 
Nesta época festiva, preparámos uma festa de 
Natal para as crianças e pais. Fizemos um vídeo 
com a escola e os meninos fizeram trabalhos 
manuais alusivos ao Natal. 
Fizemos uma surpresa às crianças, com uma 
monitora vestida de Pai Natal, e as crianças 
tiveram oportunidade de  pediram os seus 
desejos de Natal. 
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Natal 
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Interrupção Letiva  
Nesta Interrupção Letiva as crianças tiveram várias atividades, tais 
como: elaboração da carta ao Pai Natal e entrega das mesmas nos 
correios. Mimica Natalícia, Golfe de Natal, Just Dance de Natal, sessão 
fotográfica natalícia, ida ao mercado para cantar canções de Natal, 
confecionámos e comemos crepes de Ano Novo, hora do conto, 
gincana dos duendes traquinas,  painel dos Desejos para este novo ano 
2023 e terminaram as ferias com uma Dance Party. 
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Interrupção Letiva  
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Interrupção Letiva  


