
1º Período

Escola Básica Alice Vieira



Início do Ano Letivo

Iniciámos o ano letivo 2022/23 na Escola Básica Alice Vieira no dia 16 de Setembro de 2022

Os alunos conheceram os novos professores através de várias atividades sendo

algumas dessas tarefas foram realizadas com turmas de diferentes anos – de modo

criarem laços entre as diferentes faixas etárias.



Atividade da Semana Europeia da Mobilidade

Circuito de Bicicleta 

Com o intuito de celebrar a semana europeia da mobilidade, alguns alunos pedalaram

bicicleta, juntamente com outras crianças das respetivas escolas pertencentes à Junta

Freguesia dos Olivais.

Os alunos, acompanhados por elementos do CAF e das AEC, reuniram-se na Quinta Conde

dos Arcos, local a partir do qual percorreram um circuito até ao Jardim do Vale do Silêncio

posteriormente, regressaram às respetivas escolas.



Atividade da Semana Europeia da Mobilidade

Questionário

Em simultâneo com a atividade referida anteriormente, um grupo de alunos concretizou

questionário em frente ao centro comercial Spacio – que terá sido produzido por

anteriormente e cujo tema seria a circulação nas vias públicas.



Atividade da Semana Europeia da Mobilidade

Questionário

As conclusões do questionário foram as seguintes:
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Mês de Outubro

Celebrar Portugal

No âmbito do tema do Plano de atividades para este ano letivo, Hábitos e 

Tradições Populares de Portugal e do Mundo, comemorou-se Portugal a partir de dois temas: 

dança e artesanato.

Vocabulário sobre o tema, aprendido durante as aulas de Inglês



Mês de Outubro
Dança

Durante as aulas de AFD, cada professor ensaiou uma dança tradicional portuguesa com 

suas turmas:

- João Freitas – Malhão



Mês de Outubro
Dança

- Mariana Gonçalves – Corridinho



Mês de Outubro
Dança

- Mafalda Ferreira – Bailinho da Madeira

Posteriormente, os alunos ensinaram às outras turmas o que aprenderam, partilhando

passos que aprenderam.



Artesanato

Já nas aulas de ALE, os alunos reproduziram, de forma adaptada e consoante os

materiais disponíveis, os padrões e técnicas que encontramos nas ruas mais típicas

portuguesas.

Calçada:

Sardinhas:



Artesanato

Painéis de Azulejo:



Mês de Outubro

Dia Mundial do Animal

Os alunos realizaram várias atividades relacionadas com o dia do animal, como:

- Aprender vocabulário em inglês relacionado com o tema;

- Que animal sou eu? Improvisações, para os colegas adivinharem. 

- Pequenas fábulas sobre os animais, reais ou imaginários, e os seus hábitos.

Este último tópico, em 

conjunto com outras fábulas, formaram 

um livro, que foi apresentado no dia da 



Mês de Outubro

Dia da Biblioteca Escolar

Ao longo do mês de Outubro, os alunos do 3º A desenvolveram um livro, cujo

conteúdo são pequenas fábulas sobre os diversos temas, incluídos na

calendarização deste mês.

Esse livro, juntamente com os trabalhos manuais desenvolvidos durante o ano,

serão guardados na biblioteca móvel das AEC (mala que está a ser decorada

pelos alunos).



Mês de Outubro

Dia Mundial do Alimentação

As diversas turmas fizeram tarefas relacionadas com a alimentação saudável:

- Realização de uma roda de alimentos dinâmica: os alunos rodam a seta no

centro, e, com os alimentos que forem selecionados, constroem uma ementa

saudável.



Mês de Outubro

Dia Mundial do Alimentação

As diversas turmas fizeram tarefas relacionadas com a alimentação

saudável:

- Sugestão de ementa semanal (que será enviada para, possivelmente, ser

implementada mais tarde na escola).



Mês de Outubro

Dia Mundial da Poupança

Durante as aulas de ALE, os alunos construíram, a partir de materiais reciclados, mealheiros

de turma. No interior desses mealheiros, foram colocados papéis de sugestões das crianças

sobre onde se poderia aplicar a poupança, por exemplo: poupança de água, poupança

dinheiro, poupança de eletricidade, etc.

Mensalmente, vai sendo retirado um papel e debatido, na turma, formas de economia

relacionadas com a poupança que foi selecionada.



Mês de Outubro

Halloween

Neste dia, os alunos de 1º e 2ºano apresentaram aos colegas uma música e coreografia

Halloween que aprenderam durante as aulas de Inglês.

Posteriormente, foram distribuídos doces pelas crianças e realizadas caracterizações,

tornar as personagens de cada aluno ainda mais “assustadoras”.



Mês de Novembro 

Ucrânia 

O país celebrado durante o mês de Novembro foi a Ucrânia. Nele, foram incluídos dois 

subtemas:

- Trajes – realizados em colaboração com o CAF, cuja contribuição das AEC foram os 

acessórios (como a coroa de flores);



Mês de Novembro 

Ucrânia 

Jogos tradicionais:

- Slovo: por ordem, um jogador diz uma palavra e o seguin6te começa uma nova palavra 

que se inicia com a última letra da palavra anterior. Nunca se podem repetir palavras.

- Amarelinha:

equivalente ao jogo da macaca



Mês de Novembro 

Ucrânia 

Durante as aulas de Inglês, os alunos realizaram atividades através das quais aprendiam

palavras e expressões em inglês e ucraniano.



Mês de Novembro

Dia de São Martinho

Em conjunto com a Escola, a Associação de Pais e o CAF, realizou-se um magusto para

professores e alunos.

Os alunos levaram os seus canudos, que se rechearam de castanhas.



Mês de Novembro

Dia Nacional da Língua Gestual

. 
Com o intuito de celebrar a diferença e abraçar a diversidade linguística, as

professoras de ALE ensinaram, em língua gestual, algumas frases como “eu

sou/chamo-me, bem como uma música de Natal criada pelos alunos, para o

espetáculo de final de período.



Mês de Novembro

Os alunos fizeram um mural, ilustrando os direitos das crianças:

As crianças tiveram ainda a atividade do dia do pijama, que consiste também em cantar

e dançar uma música, com o pijama vestido.



Mês de Novembro

Dia do Combate ao Bullying e Dia da Deficiência

De modo a celebrar a inclusão e combate ao preconceito e repostas violentas, decidimos 

juntar os temas bullying e deficiência numa só atividade.

Durante as aulas de ALE, os alunos esclareceram as suas dúvidas sobre os temas, com a 

visualização de um vídeo, e realizaram exercícios de simulação de situações quotidianas:

- Se eu vir uma pessoa com dificuldades em atravessar a estrada, o que devo fazer?

- Se um colega estiver a agredir-me física ou psicologicamente, como devo reagir?

. 



Mês de Novembro

Dia do Combate ao Bullying e Dia da Deficiência

Por outro lado, os professores de AFD debruçaram-se mais sobre o tema da deficiência

física, adaptando várias modalidades desportivas, nas quais os alunos não usam uma

do seu corpo:

- Praticarem voleibol sentados, sem movimento das pernas;

- Atividades com os olhos vendados, ocultando o sentido visual (jogo da apanhada).

. 



Atividade Física e Desportiva

Durante o 2º Período, para além das diversas atividades temáticas abordadas

anteriormente nas datas comemorativas, foram praticadas modalidades desportivas,

individuais, como coletivas.

Os professores prepararam os alunos realizando jogos pré-desportivos, cujo objetivo

trabalhar a velocidade, resistência e coordenação .

Entre os vários desportos, praticaram-se: salto em comprimento; Voleibol- Toque de dedos

Futebol- condução de bola, desmarcação e trabalho para receber a bola; Andebol (Bola

capitão- Passe e receção da bola); Dança; Projeto Pedalar.



Projeto Pedalar em Espaço Escolar

Durante as aulas de AFD, as crianças iniciaram a prática de andar de bicicleta dentro

do espaço escolar. Os professores adaptaram os exercícios de acordo com o nível

domínio que os alunos têm sobre a modalidade.

Apesar de alguns alunos não trazerem as suas bicicletas, foram realizadas atividades

nas quais os alunos conseguiam partilhar bicicletas (quando devidamente

autorizados).



Ensaios do espetáculo

Apesar da festa de final de período ter sido adiada, foram decorrendo vários ensaios

ao longo das aulas de AEC.



Inglês

Durante o 1º período, desenvolveram-se atividades lúdicas que cativassem os alunos

– como foi o caso dos exercícios temáticos referidos anteriormente nas datas

comemorativas – de modo a “aprenderem, brincando”.

O vocabulário é introduzido gradualmente por temas. No caso do 1ºperíodo,

aprenderam-se: -Introducing yourself (Apresentar-me aos outros); Greetings

(Saudações); School Objects (Material escolar); Farm animals (Animais da quinta)

Count from 1 to 20 (Contar até 20); The Colours (As cores).

Todos estes temas foram trabalhados através de recursos audiovisuais, assim como

mímicos.
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