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TEMA - HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO

PORTUGAL

Neste primeiro período a nossa viagem começou por Portugal, mais especificamente,

pelas músicas portuguesas e os jogos tradicionais. Onde os nossos alunos puderam conhecer mais

a nossa cultura e a musicalidade portuguesa e assim serem capazes de reconhecer as nossas

tradições musicais bem como as suas características. Posto isto cada turma pode aprender as

músicas tradicionais portuguesas: Malhão Malhão e Oliveirinha da Serra e ainda elaborar um

instrumento musical muito característico do nosso país para se fazer acompanhar - o Reco-Reco. Os

nossos alunos nas aulas de atividade físico desportiva tiveram a oportunidade de conhecer e aprender

jogos tradicionais que sempre fizeram parte da infância de qualquer criança. Tais como: “o

macaquinho do chinês”, “o jogo do lenço”, “jogo da macaca”; “a apanhada” etc. Estas atividades

tinham o intuito de integrar os jogos tradicionais como um hábito na nossa sociedade.



UCRÂNIA

Ainda no primeiro período a nossa viagem continuou pela Ucrânia onde convidamos os nossos

alunos a explorar o Artesanato e o Folclore Ucraniano de forma a dar a conhecer a história da

Ucrânia enquanto país e também a sua cultura, permitindo assim explorar tradições típicas e as

raízes culturais do país. No artesanato os nossos alunos elaboraram dois projetos: as Pysankas e

as Mótankas. As Pysankas são ovos coloridos pintados à mão que simbolizam a vida, a saúde e a

prosperidade. Já as Mótankas são bonecas de pano feitas de tecidos variados que simbolizam as

ligações entre as gerações. No folclore os alunos puderam confecionar Coroas de flores que são

tipicamente usadas no folclore ucraniano, nomeadamente nas apresentações de danças típicas.



Datas Comemorativas

Dia Mundial da Alimentação

16 de Outubro de 2022

Todos os anos na nossa escola fazemos questão de abordar com os alunos, nas aulas de

A E C , algumas datas comemorativas que achamos pertinentes e importantes para que os

alunos possam ser consciencializados para alguns temas e consequentemente alertar toda a

comunidade escolar. Um desses temas é a alimentação e para isso realizámos com as turmas

alguns trabalhos manuais de pintura e desenho sobre a alimentação que praticam em casa e

também a elaboração de uma roda dos alimentos para que também eles sejam familiarizados com

os alimentos que lhes chegam à mesa.



Dia Mundial do Combate ao Bullying

20 de Outubro de 2022

Um dos objetivos das atividades lúdico expressivas consiste no desenvolvimento e

consciencialização dos alunos através da exploração de diversas formas de expressão

artística. Nesse sentido, neste dia tão importante foi pedido aos alunos, após um debate

que tinha como principal objetivo alertar as crianças para este tipo de violência que tanto se vive

nesta idade escolar, que elaborassem desenhos ondem pudessem expressar a sua visão sobre

o tema e também alguns cartazes informativos para serem colocados na nossa escola

com a finalidade de alertar também a comunidade escolar para este tema tão importante e

pertinente. Foram ainda realizados vídeos de pequenas peças de teatro, em conjunto com a

AAAF/CAF onde os alunos puderam desta forma também interiorizar a mensagem através

da representação da mesma.



Halloween

31 de Outubro de 2022

Comemorou-se no dia 31 de Outubro o Halloween e como sempre neste dia, tão aguardado

pelas crianças, não faltou animação e muita diversão. Para assinalar o dia os alunos puderam

criar as suas máscaras assustadoras com a utilização de diversos materiais; bem como

outros desenhos alusivos ao tema. Foi ainda realizado um desfile de Halloween com todas

as turmas, onde foram eleitas as melhores fantasias e os alunos puderam mostrar as suas

criações para toda a escola.



Dia de São Martinho

11 de Novembro de 2022

A 11 de Novembro comemorou-se o dia de S. Martinho. Este ano a nossa escola

realizou o tradicional Magusto, com todos os alunos e comunidade escolar, onde não faltaram

as castanhas quentinhas. Para além disso os alunos puderam ouvir a “Lenda de São

Martinho” e recriá-la em forma de banda desenhada onde puderam demonstrar toda a sua

imaginação e criatividade.



Dia Internacional dos Direitos da Criança

20 de Novembro

No dia 20 de Novembro celebrámos o Dia Internacional dos Direitos da Criança. O

principal objetivo deste dia era conciencializar os nossos alunos para os seus direitos e

deveres; promover o diálogo entre eles; alertar para a situação de outras crianças no Mundo;

bem como o seu papel na nossa sociedade. Para tal, as diversas turmas realizaram

um “Estendal dos Direitos”, onde cada aluno pôde refletir sobre os objectivos da atividade

e debater sobre os mesmos; e ainda em conjunto com a AAAF/CAF aprenderam a

música e a coreografia da “Missão Pijama”.



Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

3 de Dezembro

No dia 3 de Dezembro celebrámos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com o intuito

de estimular a compreensão, entreajuda e reflexão sobre esta temática tão importante e relevante.

Para mobilizar os alunos para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem estar das pessoas

com qualquer tipo de deficiência e para promover uma maior compreensão em relação ao

tema, as turmas tiveram a oportunidade de realizar diversos jogos sensoriais onde puderam

experienciar os variados sentidos e principalmente a falta deles. Para a realização destes

jogos foi criada uma “Caixa dos Sentidos”, com material reciclável, que auxiliou e divertiu os alunos.



Festa de Natal

16 de Dezembro

Para terminar este 1º Periodo, os pais, alunos e toda a comunidade escolar foram convidados a

participar n a Festa de natal, em conjunto com a AAAF/CAF, com o intuito de celebrar esta

data tão importante e reforçar a importância de trazer de volta os pais e encarregados de

educação à escola. Os alunos do primeiro ciclo, para além dos ensaios das músicas de natal

também elaboraram faixas decorativas para usarem na sua apresentação; foram

apresentadas algumas canções de Natal, sob o tema: “Numa noite de Natal” onde os nossos

alunos encantaram a todos com as suas atuações.



Atividade Física e Desportiva

Neste 1º período, para além da integração da atividade física e desportiva no nosso tema anual,

também foram abordados outros conteúdos. Os jogos lúdicos continuaram a ser uma metodologia

utilizada para desenvolver as várias capacidades físicas, assim como desenvolver valências como

o espírito de equipa e a resolução de problemas em grupo. Os principais jogos abordados foram

“Jogo das Raposas; ”Jogos da Apanhada”; “Rabia”; “Mata-Piolho”; “Futebol Humano”; ”Corrida

dos Arcos”; “Barra do lenço”; “Bola ao capitão”; “Estafetas” etc. Também foram abordados

deslocamentos e equilíbrios (ajustar o equilíbrio às ações básicas de deslocamento), a perícia e a

manipulação (realizar variadas atividades de manipulação com bola – lançar, passar, receber,

etc.), a coordenação motora e a flexibilidade, o desenvolvimento da motricidade infantil através de

jogos e exercícios variados (estafetas com variados estímulos e obstáculos) e ainda jogos

desportivos coletivos como o futebol, o basquetebol, o voleibol e o andebol.



Inglês

No programa de Inglês, tendo em conta e respeitando as orientações 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 temas abordados nas aulas de inglês foram o matérial escolar (School supplies): pen

pencil, eraser/rubber, sharpener, book, notebook, exercise book, ruler, pencil case, paper,

scissors, colored pens/ pencils; os números (1 a 100); as cores; o corpo humano: head, hair,

face, eyes, ears, nose, mouth, chin, neck, shoulders, arms, hands, fingers, hips, legs, knees,

feet, toes; os dias da semana (Days of the week); os meses (months); dias dos meses (days

of the month; o ano (year); escrever a data; e apresentações: Hello, whats your name?,

How are you?, How old are you?, Nice too meet you, Goodbye. Sempre que

possível, foram utilizadas dinâmicas com vídeos e canções para os temas

supramencionados.



Hortas e Compostagem na Escola

Sendo este um projeto anual e continuo em conjunto com o CAF e o refeitório escolar, neste

primeiro período demos continuidade ao projeto da horta e compostagem pedagógica. Este

projeto tem como objetivos específicos explorar a relação dos alunos com a natureza e os impactos

que as suas ações podem causar a nível ecológico e permitir também que adquiram

conhecimentos sobre o processo de germinação, plantação e crescimento das plantas de modo

a aumentar os seus hábitos de vida saudável. Para além disso, permite aos alunos uma

aproximação da realidade da cadeia alimentar, fazendo com que os mesmos criem hábitos

sustentáveis e ecologicamente corretos. Inerente a todo este projeto os alunos diariamente tratam

da nossa horta realizando tarefas como preparar a terra para as novas plantações através da rega

e da colheita de ervas daninhas.



Projeto Pedalar em Espaço Escolar

Neste ano letivo demos inicio a um novo projeto que está inserido nas Atividades de Enriquecimento

Curricular. Este projeto consiste numa atividade, a decorrer 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 souberem andar de bicicleta, a

intervenção será mais direcionada para o manejamento da bicicleta em situações reais mas para todos

os alunos esta é uma oportunidade de incentivar a segurança (individual e rodoviária), o civismo, o

respeito pelo meio ambiente, a pratica da atividade física e a promoção de um estilo de vida ativo e

saudável. Uma vez que as crianças têm uma capacidade enorme de sensibilização, o objetivo é,

junto dos mais pequenos, ensinar os alunos a pedalar e incentivar os mais crescidos ao uso

continuado da bicicleta.
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