
SANTA MARIA DOS OLIVAIS
1º PERÍODO



HÁBITOS E TRADIÇÕES POPULARES DE PORTUGAL 

E DO MUNDO

Para o ano letivo 2022/2023, o tema do plano anual de atividades é “Hábitos

e tradições populares de Portugal e do mundo”, com atividades direcionadas

para o caráter lúdico, onde o principal objetivo é realçar a

importância do tempo para brincar e socializar. A escola apresenta-se como

um importante veículo para a aprendizagem, conhecimento

e o respeito pela multiculturalidade e pelas variadas vertentes artísticas e

culturais de Portugal e do mundo. Neste período abordamos jogos

tradicionais e música portuguesa, assim como artesanato e gastronomia

ucraniana.



Portugal - Desporto e Música

Embora Portugal seja um país pequeno, é repleto de várias tradições nas 

mais diferentes áreas. As escolhidas para este projeto foram os jogos 

tradicionais (jogos que fizeram parte da nossa infância e que irão fazer nas 

gerações futuras) e os instrumentos musicais.

Quanto ao primeiro, para além dos jogos clássicos como é o caso do jogo 

da corda, jogo do galo e jogo da macaca, o que mais despertou o interesse 

dos alunos foi o jogo da malha e dardos.

Quanto ao tema da música, foi proposto a construção dos nossos próprios 

instrumentos musicais. Construímos tambores com materiais reciclados e 

muita cantoria à mistura!



Ucrânia - Artesanato e Gastronomia

Com a situação atual que tem assolado a Ucrânia e como forma de apoio, o 

outro país selecionado foi precisamente a Ucrânia. Este país foi, não só uma 

descoberta para os alunos, mas também para os professores. 

É um país também rico em cultura e tradições, sendo uma delas os famosos 

ovos ucranianos, ovos decorativos pintados com padrões específicos. No 

nosso caso, criámos os nossos próprios ovos em gesso e colorimos com as 

cores da bandeira da Ucrânia.

Quanto à gastronomia, em conjunto com o CAF provámos um bolo típico 

ucraniano. Muito delicioso!



Semana Europeia da Mobilidade

22 de Setembro

Começámos o ano letivo de uma forma muito ativa. Para comemorar a 

Semana Europeia da Mobilidade, juntamente com a preocupação ambiental, 

os alunos realizaram inquéritos de sensibilidade com o objetivo de saber 

como seria possível mudar de hábitos e chegar à escola de maneira mais 

amiga do ambiente, seja de bicicleta ou a pé. Para terminar, pegámos nas 

nossas bicicletas e traçámos caminho desde a escola até à Quinta Conde 

de Arcos, local onde nos reunimos com as outras seis escolas, com o 

objetivo de se realizar o passeio de bicicleta até ao Jardim do Vale do 

Silêncio, naquele que foi um convívio bastante agradável.



Dia Mundial da Alimentação

17 de Outubro

No dia 17 de Outubro celebrámos o dia mundial da alimentação. Os alunos 

elaboraram cartazes da roda dos alimentos e dos alimentos que devemos 

ingerir, distinguindo os mais nutritivos dos menos nutritivos e colocámos as 

mãos na horta. Em conjunto com o CAF foi realizado um lanche em 

conjunto, em que cada aluno podia escolher os seus sabores da salada de 

fruta. Foi uma atividade muito nutritiva e multi vitamínica!



Dia Mundial Contra o Bullying

20 de Outubro

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

Bullying. Esta data tem vindo a alertar para este problema que afeta

muitas crianças e jovens na sua idade escolar.

Abordámos o tema com o intuito de consciencializar e alertar as crianças

para este tipo de problemas e como devem tentar combater o mesmo.

Foi projetado um filme didático e encerrámos com um debate para que

cada aluno pudesse exprimir a sua opinião acerca do tema.



Halloween

31 de Outubro

Como já é habitual, não podíamos terminar o mês de Outubro sem a

nossa festa de Halloween. Vestidos a rigor e cheios de energia,

juntámo-nos ao CAF na “festa assombrada”. Música, doces, ambiente

assustador e muitas travessuras fizeram parte deste dia!



Dia Mundial do Origami

11 de Novembro

Dedicámos este dia à aprendizagem de uma arte antiga, o Origami. Face 

ao país/tema abordado (Ucrânia) e à apetência dos alunos por trabalhos 

manuais, aprendemos a fazer pombas de papel. Uma atividade que 

requer alto nível de concentração mas que foi um sucesso!



Dia Mundial da Bondade

13 de Novembro

Entrando no espírito natalício e respeitando os valores que tentamos 

transmitir às crianças, no dia 13 de Novembro, juntamente com o CAF, 

fomos à Instituição Elo Social com uma mensagem e um adereço 

elaborado por nós. 



Dia Mundial da Ciência

24 de Novembro

Como os nossos alunos são muito curiosos e gostam de descobrir coisas 

novas, no Dia Mundial da Ciência fizemos duas experiências com eles: 

estrela mágica e o foguetão.

Numa das experiências, abordámos um fenómeno que acontece quando 

colocamos uns palitos em forma de estrela juntamente com água, sendo 

que esta forma sai realçada; a outra experiência construímos com palhetas 

e balões um foguetão. Os alunos adoraram e ficou a sugestão para que se 

pudesse voltar a repetir!



Semanas do Natal

12 a 16 Dezembro

Já na última semana do período, como não podia deixar de ser, o espírito 

natalício chegou à escola Santa Maria dos Olivais. Foram contadas histórias, 

interpretadas canções e pusemos as mãos à obra para enfeitar a escola a 

rigor. 

Infelizmente as condições climatéricas não deixaram a festa para os pais 

acontecer na data prevista, mas não foi impedimento para a realização da 

mesma, ainda que em Janeiro!



Atividade Física e Desportiva

As aulas preferidas da maioria dos alunos são as aulas de  atividade física. Para 

aliviar o stress e esticar os músculos foram feitas diversas atividades com os 

nossos alunos.

No 1º e 2º ano a nossa abordagem passou por jogos que todos nós 

conhecemos como o jogo da raposa, em que temos um caçador que tem de 

apanhar as raposas, bem como o jogo do macaquinho do chinês, entre muitos 

outros jogos infantis. Para além de simples, estas atividades são ótimas para o 

desenvolvimento das capacidades motoras e de concentração.

No 3º e 4ª ano, a abordagem foi mais direcionada para os desportos coletivos, 

como o Basquetebol, o Andebol, realizando ainda por diversas vezes, jogos pré-

desportivos como a “Bola ao Capitão”, jogo dos passes, futebol humano, entre 

outros.





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 os alunos para a diversidade 

linguística e cultural.

Os temas abordados no 1º período foram os números (de 1 a 10), as cores, 

“regras da boa educação” (olá e adeus) e “my face” identificando o cabelo, 

olhos, nariz, boca e queixo. Aprenderam-se músicas, realizaram-se fichas e 

coloriram-se desenhos acerca dos temas supramencionados.
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