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Plano Anual

Para o ano letivo 2022/2023 a Junta de Freguesia de Olivais 

desenvolve como tema anual de atividades o projeto, com base no tema “Hábitos 

e tradições populares de Portugal e do mundo”. 

As atividades a ser desenvolvidas são direcionadas para o caráter 

lúdico, onde o principal objetivo é realçar a importância do tempo para brincar 

com a componente de aprendizagem adjacente.

No Primeiro período letivo, foram feitas atividades de reconhecimento 

cultural dos países: Portugal e Ucrânia.



Portugal

Bandeira
Trabalhar a bandeira, permitiu aos alunos conhecer melhor a bandeira 

portuguesa, enriquecendo assim a sua cultura. 

Foi elaborada, de forma abstrata, a bandeira Nacional, isto é, todos os 

alunos ilustraram uma folha pintada de cor vermelha e de cor verde com os 

respetivos nomes e turma, enquanto outros fizeram o símbolo da bandeira. A união 

desse trabalho, deu origem a uma bandeira por turma.



Portugal
Hino Nacional/ Cerimónia do hastear da Bandeira 

Portuguesa
10 de Novembro de 2022

 

No seguimento do enriquecimento cultural relativamente a Portugal, 

foi tempo de relembrar aos alunos o hino português. 

Foi hasteada a bandeira portuguesa, celebração com participação de 

toda a escola, onde os alunos cantaram em uníssono o hino português e o 

representante de cada turma mostrou as bandeiras elaboradas em sala de aula. 



Portugal
Instrumentos Musicais/ Dia Mundial da Musica 

Para assinalar o Dia Mundial da Música e dentro do tema “Portugal” 

foi pedido aos alunos que reproduzissem de forma adaptada, utilizando materiais 

reciclados conseguidos pelos mesmos, instrumentos musicais t ípicos 

portugueses. Assim, os alunos puderam aprender mais sobre a cultura 

portuguesa, assim como sobre os instrumentos musicais trabalhados: Guitarra 

Portuguesa; Gaita de Beiços, Maracas e o Adufe.



Dia Mundial da Alimentação
16 de outubro de 2022

No passado dia 16 de outubro de 2022 comemorou-se o Dia Mundial da 

Alimentação. Para celebrar este dia, foi elaborado um debate com os alunos de 

modo a promover e instigar uma alimentação saudável, para que possam adotar no 

seu dia-a-dia bons hábitos alimentares. 

Os professores realçaram os aspetos mais importantes a ter em conta, tais 

como a roda dos alimentos e a importância de uma dieta mediterrânea, dando 

exemplos de alimentos saudáveis e alimentos que prejudicam a sua saúde e 

salientando ainda a relação entre uma alimentação saudável e a atividade física.

Para além da atividade referida, foram realizados desenhos sobre os 

temas supramencionados e elaboradas diversas rodas dos alimentos, executadas de 

diferentes formas. 



Dia Mundial do combate ao Bullying
20 de outubro de 2022

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

o Bullying. Um dia importante a assinalar sobretudo em contexto escolar, em 

que muitas crianças e jovens sofrem ou já sofreram de Bullying. O principal 

objetivo deste dia foi consciencializar e alertar as crianças para esta forma 

de violência, e em simultâneo incentivar as mesmas a denunciar estas 

situações. 

Neste dia, os alunos abordaram este tema através de debates, 

conversas, partilhas de experiências e simulações de situações onde se 

refletiu como se deve reagir e lidar com as situações desta problemática. 

Também desenharam e escreveram cartões com mensagens anti-bullying. 



Dia europeu sem Carros

22 de Setembro 

No dia europeu sem carros, a junta de freguesia de Olivais, as AEC e a 

CAF planearam uma atividade para comemorar este dia. Foi sol icitado, 

antecipadamente, a alguns alunos escolhidos através de sorteio, que trouxessem 

p a r a  a  e s c o l a ,  a s  s u a s  b i c i c l e t a s .  

No início da atividade, os professores conversaram com os alunos sobre 

a redução do tráfego rodoviário dentro das cidades, de forma a promover a 

qualidade de vida e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais e debateu-se 

e s t a  t e m á t i c a  c o m o  f o r m a  d e  s e n s i b i l i z a ç ã o .  

De seguida, as crianças saíram da escola juntamente com professores  

e coordenadores das AEC e CAF, cujo objetivo foi o encontro com outras escolas 

na Quinta Conde dos Arcos que também participaram nesta atividade. A viagem 

com as sete escolas foi realizada até ao Jardim do Vale do Silêncio.



Dia Mundial da biblioteca escolar
24 a 28 de outubro de 2023

No dia 24 de outubro assinalou-se o Dia Mundial da Biblioteca 

Escolar. Para assinalar a importância e relevância de incentivar as crianças e 

jovens a ler, durante toda a semana, as turmas foram com os respetivos 

professores à biblioteca, onde escolheram um livro a trabalhar em sala de 

aula. 

Com base no livro escolhido foram realizadas diversas atividades: leituras 

conjuntas, desenhos interpretativos, entre outras atividades. 



Ucrânia

Bandeira

Iniciado o tema “Ucrânia” foi pedido a cada turma a elaboração da 

bandeira do respetivo país. Trabalhar a bandeira permit iu aos alunos 

conhecerem-na e enriquecerem o seu conhecimento sobre a cultura ucraniana. A 

bandeira foi  cr iada de forma abstrata, ut i l izando mater iais diversos.

Foi explicado aos alunos o significado da cor da mesma (Amarelo: 

que simboliza os campos de trigo e Azul: que simboliza o céu). Foram também 

partilhados fatos e curiosidades sobre a Ucrânia no decorrer da atividade.



Ucrânia

Artesanato

No decorrer da aprendizagem sobre a cultura ucraniana, após terem 

realizado a bandeira e aprendido um pouco dos costumes do país, foi pedido 

aos alunos para fazerem uma pesquisa sobre os diversos tipos de artesanato. 

A peça de artesanato a destacar foram os ovos pintados à mão: 

Pysanka. Foi pedido aos alunos que através de materiais reciclados 

reproduzissem a seu gosto um desses ovos.

Através deste trabalho os alunos ficaram a conhecer mais sobre a 

história e tradição por detrás deste costume e peça de artesanato.



Dia de São Martinho

11 de Novembro 2022 

Neste dia, os professores das AEC deram a conhecer às crianças a lenda 

d e  S ã o  M a r t i n h o .

As turmas do 1º e 2º ano desenharam, pintaram e recortaram 

castanhas que foram util izadas para decorar os corredores da escola.

As turmas do 3º e 4º ano elaboraram e representaram uma pequena 

peça de teatro para toda a escola onde dramatizaram a lenda de São Martinho.

No final das aulas foram distribuídas a todas as crianças em 

pequenos rolos de jornal, castanhas, que tanto caracterizam este dia segundo a 

tradição portuguesa.



Dia Mundial da Criatividade

17 de Novembro 2022 

No Dia Mundial da Criatividade foram propostas a cada turma 

diversas atividades, onde os alunos puderam expressar-se e realizar trabalhos 

d i f e r e n t e s  d o  u s u a l .

No decorrer destas atividades realçou-se a importância da 

criatividade e da arte na vida de cada um e falou-se um pouco de algumas 

prá t icas  ar t ís t icas  como:  a  mús ica ,  as  ar tes  p lás t icas  e  o  tea t ro .

Os desenhos desdobráveis e a atividade “Que Cor Transmite” são alguns dos 

e x e m p l o s .

Nos desenhos desdobráveis ensinou-se aos alunos um pouco sobre 

p e r s p e t i v a ,  i m p u l s i o n a n d o  a  c r i a t i v i d a d e .

Já na atividade “Que Cor Transmite” foi pedido aos alunos que, utilizando 

apenas um lápis de carvão, tentem através do seu desenho transmitir uma cor 

que mais tarde os colegas vão tentar adivinhar. Esta atividade estimula a 

imaginação e criatividade dos alunos.



Dia Internacional dos Direitos da Criança/ Dia do 

Pijama

20 de Novembro de 2022

Assinalou-se no dia 20 de novembro, o Dia Internacional dos Direitos da 

Criança. As atividades levadas a cabo para a celebração deste dia, tiveram como 

principal objetivo consciencializar os alunos para a situação das crianças no 

mundo, abordando aspetos como o seu bem-estar e desenvolvimento e os seus 

direitos e deveres.

Foram desenvolvidas várias atividades lúdicas e educativas e os alunos 

elaboraram cartões sobre os Direitos da Criança e realizaram um jogo de 

palavras onde tinham de encontrar os seus Direitos.



Natal

 Nas atividades do Natal, as crianças recortaram e pintaram enfeites 

de Natal e cenários para o espetáculo de Natal.

Numa colaboração entre CAF e AEC, os alunos ensaiaram músicas 

e coreografias de Natal para apresentarem na festa de Natal, para ser 

apresentada à Instituição Elo Social. Devido às condições meteorológicas a 

atuação prevista para 13 de Dezembro, foi alterada para dia 9 de Janeiro.



Atividade Física e Desportiva

Nas aulas de atividade física e desportiva, cumprimos com o objetivo de exercitar os 

alunos, sabendo da importância do exercício físico para as crianças.

Com as turmas do 1º ano e 2º ano, nas atividades desenvolvidas na educação física, o 

carácter lúdico é fundamental. É necessário dar espaço, para que de uma forma orientada, 

as crianças possam brincar. Subjacente às brincadeiras, desenvolveram-se as noções 

corporais, de espaço, de equilíbrio e ritmo através do domínio de ações motoras básicas. As 

aprendizagens motoras básicas, como o equilíbrio, a correção postural e a coordenação 

motora, foram ensinadas num contexto diversificado de ações que respeitem a perspetiva 

lúdica da aprendizagem para permitirem à criança desenvolver habilidades motoras 

fundamentais (caminhar, correr, saltar e trepar). 

No 1º Período, foram abordados jogos lúdicos e infantis com os alunos do 1º e 2º ano. 

São eles: “Barra do Lenço”, “Macaquinho do chinês”, “Jogo da Corrente”, “Jogo das 

Paredes”, “Futebol Humano”, “Jogo da Manteiga derretida”, entre outros. 

Para além dos jogos lúdicos e infantis, os alunos do 1º e 2º ano também fizeram 

atividades e exercícios de Perícias e Manipulações de bolas, bem como exercícios de 

Deslocamentos e Equilíbrio. 

Os alunos do 3º e 4º ano iniciaram e praticaram alguns desportos coletivos, bem como 

atividades relacionadas com Ginástica, circuitos de Condição Física e percursos de 

obstáculos em equipa.



Atividade Física e Desportiva

Nos dias de chuva ou de muito frio, as aulas de atividade física e 

desportiva são dadas na sala de aula. Nestes dias, as atividades remetem para 

as regras desportivas onde o diálogo com as crianças é fundamental, e aqui 

debate-se sobre o fair play e o espírito de equipa bem como a importância de 

uma alimentação saudável, diretamente relacionado com a prática de atividade 

física.

Ainda nas aulas de AFD, pretendeu-se que o aluno:

• colaborasse com os companheiros nos jogos ou exercícios, escolhendo as 

ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo;

• elevasse o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas da 

resistência, da velocidade de reação, da flexibilidade, do ritmo e da agilidade;

• participasse com empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade nos 

diferentes tipos de atividades, procurando realizar as ações adequadas com 

correção.



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.

O trabalho desenvolvido teve em vista 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; 

compreender e reproduzir enunciados escritos na língua inglesa sempre num contexto 

lúdico, criativo e livre.

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

Apresentação e Saudações; os Números (1 a 20); as Cores; os Animais; Halloween 

(vocabulário); Material escolar (vocabulário); Sentimentos, Emoções e o Natal 

(vocabulário). Sempre que possível foram utilizadas dinâmicas com canções e os 

alunos puderam realizar atividades lúdicas relacionadas com estes temas.



Projetos em articulação com as AAAF/CAF
Hortas e Compostagem na Escola 

Inserido no ambiente escolar, as AEC em conjunto com a CAF, têm o projeto da horta 

pedagógica. Sendo a horta, um espaço vivo propício à aprendizagem, o principal 

objetivo, é todos os alunos participarem na horta e ampliarem os seus conhecimentos. 

Os objetivos específicos deste projeto são:

∙ 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;

∙ consciencializar as crianças sobre a importância de comer alimentos saudáveis e 

biológicos;

Na horta pedagógica, os alunos, aprendem sobre os conceitos de educação 

ambiental, observam o ciclo de vida dos legumes e identificam os mesmos. As 

atividades na horta também têm como objetivo a ampliação de conhecimentos sobre a 

compostagem e os resíduos orgânicos, onde se explica o tipo de lixo orgânico que se 

deve utilizar na compostagem.

Os alunos tratam da horta realizando tarefas como preparar a terra, plantar as 

sementes, regar, bem como a criação de cartazes para identificar os produtos 

presentes na horta.



Projetos em articulação com as AAAF/CAF
Projeto Pedalar em Espaço Escolar

O Projeto Pedalar em Espaço Escolar 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). As crianças tiveram a oportunidade de poder aprender a andar de 

bicicleta dentro do espaço escolar. Para as crianças que já sabem andar de bicicleta, 

a intervenção foi mais direcionada para o manejamento da bicicleta em situações 

reais. 

Cada turma possui um dia da semana estipulado para a aula de pedalar 

em espaço escolar.


