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Dia da Alimentação
16 de Outubro

No passado dia 17 de Outubro de 2022 comemorou-se o Dia Mundial da

Alimentação. Para celebrar este dia, primeiramente foi questionado a cada criança

na respetiva turma o que sabiam sobre uma alimentação saudável e as suas

vantagens. Em seguida cada professor realçou os aspetos mais importantes a ter

em conta, tais como a roda dos alimentos e a sua importância nas refeições;

exemplos de alimentos saudáveis e alimentos que prejudicam a saúde das

crianças e adultos (com a participação de todas as crianças); relacionar a

importância de uma alimentação saudável com a atividade física. Para terminar

esta atividade, as crianças passaram pela horta escolar.



Dia Mundial contra o Bullying
20 de Outubro

No dia 20 de outubro assinalou-se o Dia Mundial do Combate

ao Bullying, uma data que tem vindo a alertar para este problema com que

muitas crianças e jovens vivem na sua idade escolar. O desafio deste dia é

consciencializar as crianças para esta forma de violência, apoiar e incentivar

as vítimas e denunciar estas graves situações, pois é um assunto que diz

respeito a todos, todos os dias do ano. Neste dia os alunos foram convidados

a escrever e a desenhar mensagens anti-bullying, com o objetivo de construir

um mural. Os alunos tiveram a oportunidade também de verem uma curta

metragem, ”Um ciclo vicioso”, realizada em conjunto com o CAF, realizado

por alguns dos nosso alunos sobre esta temática, para no final debaterem

sobre este mesmo assunto.



Halloween
31 de Outubro

No passado dia 31 de outubro, comemorou-se o dia do Halloween.

Como tal em as crianças foram vestidas a rigor para celebrar esta festividade.

As crianças neste dia tiveram oportunidade de fazer alguns jogos temáticos

sobre este dia sempre divertido. E claro não poderia faltar o desfile das

nossas “bruxinhas” e dos nossos “dráculas”. No final, em parceria com a CAF,

os nossos “monstrinhos” tiveram a oportunidade de irem à discoteca dos

monstros, onde puderam dançar ao som de algumas musicas temáticas.



Dia de São Martinho
11 de Novembro

No passado dia 11 de novembro comemorou-se o dia de S. Martinho com

os alunos a cumprirem a tradição, desta data marcante de Outono, de se comer

castanhas assadas. As turmas do 1º ciclo criaram postais sobre a lenda de São

Martinho, onde foi criado um mural e afixadas as melhores histórias sobre a

lenda. Em parceria com a CAF, as AEC’s criaram as peças de vestuário para o

teatro sobre a Lenda de São Martinho, que foi apresentado a toda a escola.



Dia Internacional dos Direitos da Criança
20 de Novembro

No dia 21 de Novembro o principal propósito consistiu em consciencializar

para a situação das crianças no mundo, promover o seu bem-estar e

desenvolvimento, transmitindo os seus direitos e deveres. Para tal, foram

desenvolvidas várias atividades como a visualização de um vídeo informativo

sobre os direitos e deveres das crianças; o “Estendal dos Direitos”; e em conjunto

com a CAF a interpretação da música “Missão Pijama”



Semana do Natal
5 a 16 de Dezembro

O natal chegou à Adriano Correia de Oliveira!

Sendo esta uma época de solidariedade e de partilha, e, como forma de

festejar a mesma, trouxemos de novo a festa de natal à escola, para apresentar

aos nossos familiares!!!



Hábitos e Tradições Populares de Portugal e do Mundo

Com base no tema “Hábitos e tradições populares de Portugal e do Mundo”, o

desenvolvimento das atividades durante o 1º Período, tiveram como foco

principal dois países, Portugal e Ucrânia.

Demos a conhecer aos alunos algumas tradições, culturas, entre outras coisas

sobre esses mesmos Países.



Projeto Pedalar em Espaço Escolar

Projeto que consiste numa atividade, a decorrer no horário das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), mais concretamente nas aulas de Atividade 

Física e Desportiva (AFD) e Atividade Lúdico-Expressiva (ALE), em que as 

crianças têm oportunidade de poder aprender a andar de bicicleta dentro do 

espaço escolar. Para as crianças que já sabem andar de bicicleta, a intervenção 

é mais direcionada para o manejamento da bicicleta em situações reais. No 1º 

Período deu-se início ao projeto, tendo sido realizada uma aula por dia, sendo 

que, cada turma tem o seu dia estipulado.



Horta e Compostagem na Escola

Em conformidade com os anos anteriores, em conjunto com a CAF e o

refeitório escolar demos continuidade ao projeto da horta pedagógica. Este

projeto tem como objetivos específicos promover o interesse dos alunos no

cultivo da horta, adquirindo conhecimentos sobre o processo de germinação,

plantação e crescimento das plantas de modo a aumentar o seu reportório de

hábitos de vida saudável. Para além disso, os alunos foram

consciencializados sobre a importância de comer alimentos saudáveis, onde

tiveram a experiência de degustar alimentos semeados, cultivados e colhidos

pelos mesmos na nossa escola. Inerente a todo este projeto os alunos

diariamente tratam da nossa horta realizando tarefas como preparar a terra;

plantar as sementes; regar; e criar cartazes para identificar os produtos

alimentares presentes na horta.



Atividade Física e Desportiva

Nos dias de hoje, por todas as situações que têm impedido os nossos

alunos de usufruírem da prática de atividade física tais como o confinamento ou

a pouca possibilidade fora do meio escolar, Portugal é um dos países da Europa

com maior taxa de sedentarismo em crianças e jovens. Deste modo, e com o

objetivo de contrariar este facto, a disciplina de atividade física e desportiva tem

como principal objetivo elevar o nível funcional das capacidades condicionais e

coordenativas gerais. Para além disso, a introdução às modalidades através de

jogos pré desportivos é uma das prioridades no sentido de preparar os alunos da

melhor forma possível para o ciclo seguinte, respeitando sempre os planos

nacionais de educação física.



Inglês

No programa de Inglês, tendo em conta e respeitando as orientações

programáticas do Ministério da Educação, envolvemos os alunos numa

aprendizagem lúdica, trabalhando as quatro competências principais: a

compreensão oral; a compreensão escrita; a produção oral; e a produção

escrita.

Temos também o objetivo de sensibilizar para a diversidade linguística e

cultural; fomentar uma relação positiva com a aprendizagem da língua inglesa;

compreender e reproduzir enunciados orais na língua inglesa; e compreender e

reproduzir enunciados escritos na língua inglesa sempre num contexto lúdico e

criativo.

No primeiro período os temas abordados nas aulas de inglês foram as

cores; os números (1 a 20); as letras do alfabeto; identificar frutos secos; “My

Face” identificando os olhos, orelhas, nariz, boca e queixo; ações como bater

palmas; bater com os pés no chão; rodar e saltar; apresentações de diálogos

entre dois alunos indicando o nome, idade, género e cores da roupa; dias da

semana e do mês; e estações do ano. Sempre que possível foram utilizadas

dinâmicas com vídeos e canções para os temas supramencionados.


	Diapositivo 1
	Diapositivo 2
	Diapositivo 3
	Diapositivo 4
	Diapositivo 5
	Diapositivo 6
	Diapositivo 7
	Diapositivo 8
	Diapositivo 9
	Diapositivo 10
	Diapositivo 11
	Diapositivo 12

