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Dia Mundial do Animal

04 de Outubro

No passado dia 03 de outubro comemoramos o Dia Mundial do Animal com

muitas atividades divertidas para as crianças. Durante o período de Aulas de

Enriquecimento Curricular, os alunos debateram sobre o cuidados essenciais de um

animal e realizaram alguns retratos dos seus animais de estimação. Após as 17h30,

a atividade foi realizada em colaboração com o Componente de Apoio à Família. Na

recolha das crianças no portão da escola, os encarregados de educação trouxeram

os animais de estimação e realizámos uma reportagem fotográfica! Para além disso,

realizámos um passeio pelo “Zoo Arco-Íris” com vários animais incríveis realizados

com material reciclado, pelos nossos monitores de AAAF\CAF e alunos de anos

letivos anteriores. Foi um dia esplêndido!



Dia da Alimentação

17 de outubro

Para esta data comemorativa estudamos quais as melhores atividades a

realizar nas AEC e decidimos pelas melhores! Os alunos do 1º e 2º ano

aprenderam a dizer, em inglês, o nome das várias verduras e frutas e ainda

realizamos ilustrações das mesmas. Por outro lado, os alunos do 3º e 4º

realizaram um jogo chamado “O Tabuleiro Humano da Alimentação Saudável” que

consistia em jogar um dado e conforme o número que saísse em sorte, o aluno

teria que saltar até à casa correspondente, uma vez nessa casa era realizada

uma pergunta sobre hábitos e alimentação saudável. Se o aluno acertasse

poderia continuar a jogar, se não acertasse passava para o próximo. O nosso

objetivo, ao realizar estas atividades, é implementar os hábitos saudáveis na vida

escolar das crianças, sempre assinalando quais os alimentos mais e menos

saudáveis. Também pretendemos transmitir aos nossos alunos que a alimentação

saudável terá sempre que ser acompanhado por exercício físico, ao longo da sua

vida.





O Tabuleiro Humano da Alimentação Saudável 

O jogo consiste em jogar o dado e, conforme o resultado do mesmo, saltar o 

número de casas correspondente. Ao chegar, realiza-se uma pergunta sobre hábitos 

e alimentação saudável. Se o aluno responde corretamente à pergunta realizada: 

joga o dado de novo e continua a jogar. No caso do aluno responder incorretamente, 

fica imóvel na casa e o dado passa para o colega de trás. 



Dia Mundial contra o Bullying

20 de outubro

Para esta data tão significativa para nós, realizamos uma curta-metragem em

colaboração com as equipas de CAF da nossa escola, Arco-Íris, e da Escola Adriano

Correia de Oliveira. A curta-metragem “Um Ciclo Vicioso” representava situações de

bullying em espaço escolar, interpretadas por alguns dos nossos aunos, com o

objetivo de reduzir ao máximo todo o tipo de agressões. O projeto foi encenado e

ensaiado em horário de CAF e realizado/produzido durante as AEC. A curta-

metragem foi um sucesso tão grande que o canal Rádio e Televisão de Portugal 1

decidiu passar a mesma em horário nobre e entrevistar crianças e coordenadores. No

dia 20 de outubro apresentamos a curta-metragem aos alunos e aos encarregados de

educação. Também aproveitamos para ler o livro “O Esconderijo” e debater sobre o

assunto.



Reportagem sobre a curta-metragem “Um Ciclo Vicioso”

Leitura e apresentação do livro “O esconderijo”



Halloween

31 de outubro

Para celebrar o Halloween realizamos uma festa com direito a disfarces

e lanche partilhado! A festa foi realizada com a ajuda dos encarregados de

educação que disponibilizaram muita comida e bebidas para a nossa festinha!

Dançamos ao som de uma playlist alusiva à data com músicas adequadas à

nossa idade como O Panda e Os Caricas, mas também tivemos oportunidade

de conhecer grandes artistas como o Michael Jackson! Realizamos, juntos

com os professores de AEC e monitores de CAF, cenários e decorações

diversas para decorar a festa! Foi simplesmente memorável!



Elaboração das decorações para a festa de Halloween



Dia de São Martinho

11 de novembro

Para a celebração do Magusto realizamos um lanche partilhado junto com a

toda a comunidade escolar! Os encarregados de educação elaboraram bolos e

outras receitas e a Junta de Freguesia de Olivais forneceu 10kg de castanhas

para que pudéssemos celebrar esta data festiva da forma mais tradicional e

saborosa! De seguida, dirigimo-nos ao ginásio para apresentar os trabalhos que

elaboramos. O primeiro e segundo ano presenteou-nos com um momento musical

e o terceiro e quarto ano elaborou uma encenação teatral da lenda de São

Martinho. Para elaborar esta encenação teatral aprendemos a seguir a estrutura

de Coro Corifeu, que nos permite ter mais atores em cena. Este conjunto de

atividades permitiu-nos dar asas à nossa criatividade e expressão corporal. Foi

tão divertido e dinâmico!



Dia da Língua Gestual Portuguesa

15 de novembro

Para comemorar este dia, os alunos tiveram a oportunidade de aprender o

alfabeto da Língua Gestual Portuguesa e algumas frases mais utilizadas no dia a

dia, tais como: bom dia, obrigado e adoro-te. Foi também realizado um debate

com os alunos com o objetivo de incrementar os seus valores de sensibilização

para com as pessoas com deficiência auditiva e mudez para a sua integração na

sociedade. Os alunos mostraram-se extremamente sensibilizados com o assunto

e divertiram-se imenso!

Obrigado!



Missão Pijama

21 de novembro

O Dia Internacional dos Direitos das Crianças foi festejado da forma mais

divertida, alegre e quentinha! Os nossos alunos trouxeram o pijama vestido para a

escola e passamos a tarde todos juntos no ginásio. Para celebrar o Dia do Pijama

realizamos uma mega aula de dança, onde aprendemos a coreografia oficial da

Missão Pijama 2022, que iriamos apresentar mais tarde nas atividades da CAF, e

realizamos outras atividades dinâmicas no exterior como salto à corda, hula-hop e

outros jogos super dinâmicos.



Festa de Natal

“O Natal Mágico do Olival Encantado”

15 de dezembro 

A primeira festa de Natal depois dos planos de contingência existentes

devido à pandemia tinha que ser de arromba! Para celebrar este Natal, junto com

toda a comunidade escolar, decidimos realizar um Teatro Musical inteiramente

nosso e demos-lhe o nome de “O Natal Mágico do Olival Encantado”. As

Atividades de Enriquecimento Curricular foram as responsáveis pela composição

musical e trabalho coreográfico da obra e o AAAF/CAF pela elaboração dos

cenários e adereços da mesma. Aproveitamos os momentos de ensaio para

conviver e aprender uns com os outros, o que tornou este projeto ainda mais

especial! Divertimo-nos muito mesmo, tanto durante a criação e ensaio da obra

como na apresentação da mesma. O público: composto por familiares, elementos

do executivo da Junta de Freguesia de Olivais e outros elementos da

comunidade escolar ficaram muito emocionados! Lágrimas de alegria e orgulho,

aplausos, risos e muito mais foram o nosso grande prémio e sabem que mais?

Estamos desejosos de levar a cena o nosso próximo projeto teatral!

Nesta apresentação, o público presenciou uma apresentação de todas as

vertentes das AEC: os alunos do primeiro e segundo ano cantaram uma música

em Inglês, os alunos do terceiro e quarto ano conduziram a história através do

elenco principal, demonstraram as habilidades desenvolvidas com a bicicleta no

Projeto Pedalar em Espaço Escolar, fizeram demonstrações de basketball,

futebol e muito mais!



Registo fotográfico dos ensaios e 

apresentação do teatro musical

“O Natal Mágico do Olival Encantado”

“O Natal Mágico do Olival Encantado”

15 de dezembro 



Hortas e Compostagem na Escola

À semelhança dos anos anteriores, este ano continuamos com o

projeto das hortas pedagógicas, cujos objetivos específicos são despertar o

interesse dos alunos para o cultivo da horta e o conhecimento do processo

de germinação/plantação e crescimento das plantas. Dar a oportunidade aos

alunos de cultivarem plantas que, posteriormente serão utilizadas nos nosso

refeitório, consciencializar os alunos para a importância de comer alimentos

saudáveis e biológicos, degustar um alimento semeado, cultivado e colhido

pelos próprios alunos. Criar na escola, uma área verde, produtiva pela qual

todos se sintam responsáveis, estimular a destreza motora dos alunos,

cultivar a perceção visual, tátil e olfativa usando a textura do solo, dos cheiros

e da humidade, estimular os alunos a construírem o seu próprio

conhecimento em contexto real, fazer uma planta com o local dos canteiros,

elaborar cartazes, panfletos e marcadores, com o processo em andamento,

montar um mural com recortes de revistas acerca dos legumes da horta,

contextualizar os conteúdos, relacionando-os com a prática.



Atividade Lúdico-Expressiva

Nesta disciplina, pretendemos incentivar o aluno a desenvolver a sua

vertente mais artística, indagando nas suas emoções mais profundas e

dando asa solta à sua criatividade. Decidiu-se, desta forma, focar a disciplina

nas artes cénicas (música, dança, teatro e canto) e o resultado foi

esplêndido. Com o primeiro e segundo ano tem-se abordado o lado mais

sentimental e profundo das crianças elaborando exercícios como: desenhar o

que está à nossa volta, movimento, noção de espaço, coordenação motora,

etc. Com o terceiro e quarto ano tem-se trabalhado a criação e

desenvolvimento de uma personagem, a escrita criativa, a dança e a criação

e adaptação do imaginário para o quotidiano com o fim de desenvolver peças

teatrais. De forma geral, tem-se trabalhado também o improviso e o canto. Os

alunos aprendem diversas técnicas teatrais e de apresentação e realizou-se

o projeto “O Natal Mágico do Olival Encantado” cuja composição durou cerca

de mês e meio. Foi também, na disciplina de Atividade Lúdico-Expressiva,

que os alunos trabalharam nas hortas e compostagem na escola.



Atividade Física e Desportiva

Nesta disciplina, o carácter lúdico é fundamental. É necessário dar

espaço, para que de uma forma orientada as crianças possam brincar.

Subjacente às brincadeiras devem estar acções que desenvolvam noções

corporais, de espaço, equilíbrio e ritmo através do domínio de acções motoras

básicas. Este, tem como objetivo principal, trabalhar a coordenação motora,

desenvolver o espírito de cooperação entre colegas, assimilar e cumprir as

regras, participar com autonomia e sentido de responsabilidade.

Resumindo, pretende-se valorizar aprendizagens motoras básicas, como o

equilíbrio, a correção postural e a coordenação motora, num contexto

diversificado de ações que respeitem a perspetiva lúdica da aprendizagem e que

permitam à criança desenvolver habilidades motoras fundamentais (caminhar,

correr, saltar e trepar). Proporcionar gosto e satisfação pela prática da

modalidade oferecendo às crianças um desenvolvimento pessoal e social

harmonioso. É também, nas aulas de Atividade Física e Desportiva, que se

desenvolve o projeto Pedalar em Espaço Escolar: projeto que consiste

numa atividade onde as crianças têm oportunidade de aprender a andar de

bicicleta. Para as crianças que já souberem andar de bicicleta, a intervenção é

mais direcionada para o manejamento da bicicleta em situações reais. Os

objetivos desta atividade são: incentivo ao uso da bicicleta como meio de

transporte sustentável, aprendizagem e melhoria por parte dos alunos no uso da

bicicleta, implementação dos meios necessários para um uso seguro da

bicicleta, aprendizagem e interiorização de alguns sinais de trânsito, entre

outras.



Projeto Pedalar em Espaço Escolar



Ainda nas aulas de AFD, pretende-se que o aluno;

• Colabore com os companheiros nos jogos, quer nos exercícios quer nos

jogos, escolhendo as acções favoráveis ao êxito pessoal e do grupo,

admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos

seus colegas;

• Eleva o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas da

resistência, da velocidade de reacção simples e complexa, de execução

das acções motoras básicas e de deslocamento, da flexibilidade, do

controlo da postura, do equilíbrio, de aceleração e de apoio instável e ou

limitado, do controlo da orientação espacial, do ritmo e da agilidade;



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. Os principais objetivos são: fomentar uma relação positiva com a

aprendizagem da língua inglesa, compreender e reproduzir enunciados orais na

língua inglesa e aprender num contexto lúdico, criativo e livre.

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

animais, emoções, números, cores, etc. A disciplina também foi incluída nas

datas comemorativas celebradas ao longo do primeiro período, trabalhando os

seguintes temas: alimentação saudável, Halloween e Natal. No caso da festa de

Natal, os alunos trabalharam junto com os respetivos professores uma música

em inglês “Five Little Elves” para apresentarem no espetáculo “O Natal Mágico

do Olival Encantado”.


	Diapositivo 1
	Diapositivo 2
	Diapositivo 3
	Diapositivo 4
	Diapositivo 5
	Diapositivo 6
	Diapositivo 7
	Diapositivo 8
	Diapositivo 9
	Diapositivo 10
	Diapositivo 11
	Diapositivo 12
	Diapositivo 13
	Diapositivo 14
	Diapositivo 15
	Diapositivo 16
	Diapositivo 17
	Diapositivo 18
	Diapositivo 19
	Diapositivo 20

