
1º PERÍODO
EB VISCONDESSA DOS OLIVAIS



Dia Europeu sem carros

No seguimento do Dia Europeu sem carros, comemorado no dia 22 de

Setembro, os alunos do 1º ciclo realizaram um inquérito aos pais sobre

mobilidade. Neste questionário os alunos ficaram a saber qual era o tipo de

transporte que mais utilizavam e o porquê de não utilizarem mais transportes

públicos ou até mesmo a bicicleta. Este dia teve como objetivo

principal sensibilizar a população para a necessidade de reduzir o tráfego

rodoviário dentro das cidades, de forma a aumentar a qualidade de vida e

garantir a sustentabilidade dos recursos naturais, optando por alternativas de

transporte menos poluentes.



Dia Europeu sem carros

Todos os anos, entre 16 e 22 de setembro, assinala-se a Semana Europeia

da Mobilidade, com o objetivo de alertar os cidadãos para a necessidade de

promover mudanças comportamentais a favor da mobilidade sustentável, da

utilização de transportes públicos e de outros meios de mobilidade suave,

menos poluentes e mais amigos das cidades, dos seus habitantes e

visitantes. Para comemorar esta data, os alunos do 1º ciclo fizeram um

percurso de bicicleta pelas ciclovias dos Olivais. O ponto de encontro foi na

Quinta Conde dos Arcos onde nos reunimos com algumas crianças de outras

escolas. Depois seguimos todos juntos até ao Vale do Silêncio.



Dia Mundial Combate ao Bullying

O Dia Mundial do Combate ao Bullying comemorou-se no passado dia 20 de

Outubro e este dia teve como objetivo consciencializar as crianças para esta

forma de violência, apoiando-as a encontrarem formas de prevenir este tipo

de comportamento e prevenir comportamentos e respostas agressivas entre

os alunos. Neste dia, os alunos foram convidados a escrever e a desenhar

mensagens anti-bullying, com o objetivo de construírem um mural. Os alunos

tiveram ainda a oportunidade de ver um filme sobre esta temática e no fim

debateram sobre o assunto.



Dia Mundial da Alimentação

Visando assinalar o Dia Mundial da Alimentação, a escola Viscondessa dos

Olivais foi palco, no dia 17 de Outubro, de diversas iniciativas relacionadas

com a alimentação e a nutrição. As atividades promovidas pretenderam

informar e alertar para o impacto das opções alimentares de cada um e

promover uma alimentação saudável ao longo da vida.

Os alunos puderam provar e saborear alguns alimentos típicos desta época,

nomeadamente dióspiros, fruta que muitos deles não conheciam e nunca

tinham provado. No fim puderam falar sobre a experiencia de terem comido

um alimento novo e identificá-lo como sendo ou não saudável.

Numa segunda parte, os alunos tiveram a oportunidade de fazer uma

espetada de frutas de acordo com uma sequência que estava colada em

cima da mesa, neste caso as crianças trabalharam a lógica matemática de

uma forma lúdica.

Para terminar este dia, algumas crianças ainda tiveram a oportunidade de

jogar ao jogo da glória com esta mesma temática.





Halloween

Foram muitas as atividades que assinalaram este dia que rapidamente passou a

fazer parte das nossas comemorações.

O Halloween comemorou-se no passado dia 31 de outubro e como já era de

esperar, as crianças vieram vestidas a rigor para celebrar esta festividade.

Tiveram oportunidade de fazer alguns jogos, desde “vamos construir um

esqueleto, apanha a aranha, acerta no chapéu, rebenta o balão”, entre outros.

Houve ainda tempo para as crianças se sentarem na lua assustadora, tirando

algumas fotografias para mais tarde recordar. No fim, em parceria com a CAF, os

nossos “monstrinhos” tiveram a oportunidade de irem à discoteca assustadora,

onde puderam dançar ao som de algumas musicas temáticas.







Gastronomia e Artesanato de Portugal

Este ano o tema anual do nosso plano de atividades é “Hábitos e tradições

populares de Portugal e do mundo”. Como tal, todos os períodos vamos

trabalhar algumas categorias de cada país. O primeiro país a ser abordado foi

Portugal e os subtemas trabalhados foram a gastronomia e o artesanato. Foi

elaborado um livro gigante intitulado por “Receitas do Mundo”, com o objetivo

das crianças fazerem uma receita típica portuguesa acompanhada de uma

foto para decorar o livro de receitas e ao mesmo tempo dar a conhecer os

nossos pratos típicos às outras pessoas. Ainda na gastronomia, em parceria

com a CAF, fizemos um mapa de Portugal onde foram colocados os pratos

típicos de cada região. As AEC fizeram a metade mais a norte e a CAF a

metade mais a sul de Portugal. No final, o mapa foi exposto no refeitório onde

as crianças puderam ver os diversos pratos de Portugal inteiro.





Artesanato de Portugal

Outro subtema que trabalhámos foi o artesanato, como já foi referido. À

semelhança da gastronomia também construímos um mapa onde

colocámos o artesanato típico de cada região do nosso país. Fizemos

alguns objetos característicos de cada região, como por exemplo, o galo

de Barcelos em massa de moldar, bem como as casas típicas da Madeira

feitas com paus de gelados.





Projeto Pedalar em Espaço Escolar

Este ano iniciámos um novo projeto, Pedalar em espaço escolar. O

principal objetivo deste projeto é junto dos mais pequenos, ensinar os

alunos a pedalar e incentivar os mais crescidos ao uso continuado da

bicicleta. A segurança (individual e rodoviária), o civismo, o respeito pelo

meio ambiente, a prática da atividade física e a promoção de um estilo de

vida ativo e saudável, são princípios subjacentes à capacitação que se

pretende promover. Portanto, durante a escolaridade, aproveitando o

período crítico para a aprendizagem, devemos garantir esta competência.

Esta aprendizagem passa por várias fases sendo elas as seguintes:

Efectuar exercícios de domínio da bicicleta, como montar e desmontar;

equilibrar a alta e baixa velocidade; ultrapassar obstáculos a pedalar e sem

pedalar; realizar a ação de desacelerar; travar e derrapar; contornar e

ultrapassar obstáculos; acelerar, rolar e circular.

Por isso, durante este período, pretende-se que as crianças adquiram

agilidade motora de modo a que consigam andar sem rodinhas nesta

primeira fase.





Dia de São Martinho

11 de novembro de 2022

No passado dia 11 de novembro, comemorou-se o dia de S. Martinho com

os alunos a cumprirem a tradição. Algumas turmas do 1º ciclo fizeram

alguns postais com a lenda de São Martinho para oferecerem aos colegas

de outras turmas. Algumas turmas dramatizaram a lenda do São Martinho

para apresentar às crianças do jardim de infância e aos colegas das outras

turmas. Foram apresentadas duas peças de teatro, a primeira foi encenada

e representada pelos alunos e a segunda atuação foi um teatro de sombras

chinesas.

As AEC, em conjunto com a CAF, construíram um carrinho de castanhas

para que os alunos desta escola pudessem dar as castanhas aos seus

colegas. De seguida, todas as crianças tiveram direito a comer as

castanhas que foram assadas no refeitório da nossa escola com a ajuda

das monitoras e foram distribuídas pelas professoras titulares e pela

coordenadora das AEC/CAF.

Esta foi mais uma atividade realizada com o objetivo de ensinar e explicar

as tradições às crianças.





Missão Pijama

O Dia Nacional do Pijama realizou-se no passado dia 22 de novembro, na nossa

escola. Durante a semana os alunos tiverem a oportunidade de relembrar e

outros de aprender os seus direitos e deveres, bem com fazer algumas atividades

lúdicas e educativas inspiradas neste dia.

A CAF, em conjunto com as AEC, fizeram um cenário destinado à hora do conto,

com o objetivo das crianças se sentirem mais aconchegadas e num ambiente

confortável, uma vez que esse cenário foi alusivo a um quarto. É de salientar que

as crianças neste dia tiveram um dia diferente, não só por irem para a escola

vestidas com os pijamas, bem como fizeram uma “guerra” de almofadas/peluches

e ainda tiveram a oportunidade de dançar ao som da música dedicada a este dia.





Hortas e Compostagem na Escola

Quando regressámos de férias, a nossa horta estava a precisar de uma

manutenção. Colocámos mãos à obra, tirámos as ervas daninhas e, ainda em

Setembro, apanhámos tomates cherry, que, apesar de estarem fora de época,

ainda os pudemos saborear nas saladas das nossas refeições. Durante o mês

de Outubro, preparámos a terra para começarmos a plantar os alimentos da

época, caso das alfaces, favas, couves, cebola e as ervilhas. Durante o mês

de Dezembro demos muito amor às nossas plantas e elas cresceram muito

rápido.





Semana do Natal

A atividade “A magia da partilha de natal” foi desenvolvida durante o mês de

dezembro. Esta atividade teve como objetivo os alunos fazerem algumas

decorações de natal bem como ensaiarem um musical de natal de acordo com o

tema anual para este ano letivo.

Todas as atividades no âmbito do natal foram realizadas em conjunto com as

AEC, desde a construção do presépio, este ano com figuras novas, bem como

os cenários para fazermos sessões fotográficas.

Nas fotografias em baixo podemos ver algumas das atividades que os alunos

fizeram, para enfeitarem a nossa árvore de natal. Fizemos ainda um cenário,

mais uma vez alusivo a esta temática.





Mês da Ucrânia

Durante o mês de Dezembro trabalhamos a Ucrânia, onde abordámos alguns

pratos típicos e o artesanato do país. Demos continuidade ao nosso livro receita

dos mundos, onde as crianças puderam investigar com os seus pais alguns

pratos para colocarmos no livro. Fizemos ainda uma maqueta com alguns

monumentos e à volta dos monumentos colocamos algumas ilustrações alusivas

à gastronomia. Já na parte do artesanato fizemos um mapa, idêntico ao de

Portugal, onde os alunos colaram algumas peças típicas de artesanato da

Ucrânia.





Atividade Física e Desportiva

As aprendizagens essenciais da atividade física e desportiva, pretendem

garantir o desenvolvimento das capacidades psicomotoras fundamentais,

exigidas pelos diferentes estádios de desenvolvimento motor, cognitivo,

social e afetivo que caracterizam este nível etário. Importa que as crianças

nesta fase possam aprender e aperfeiçoar as habilidades mais significativas

e fundamentais para aprendizagens futuras, quer através de formas típicas

da infância – atividades lúdicas e expressivas – quer através de práticas

que as favoreçam num plano social e relacional.

Devem ser consideradas como competências essenciais as relativas aos

blocos de Perícias e Manipulações e de Deslocamentos e Equilíbrios

indicadas para esse ano de escolaridade. Aos objetivos gerais para cada

bloco, acrescem os objetivos comuns a todas as áreas, definindo o conjunto

de competências a desenvolver neste ciclo:

- Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas;

- Resistência geral;

- Velocidade de reação simples e complexa de execução de ações motoras;

básicas, e de deslocamento;

- Flexibilidade;

- Controlo de postura;





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.

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;

Aprender num contexto lúdico, criativo e livre.

No primeiro período os temas abordados nas aulas de inglês foram; regras da

sala de aula, os animais, as estações do ano, emoções, números, cores e

vocabulário sobre o natal. Os alunos puderam fazer algumas atividades lúdicas

relacionadas com estes temas.
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