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2014_2015 A magia das histórias 

Objetivo geral do Projeto: Desenvolver o gosto pelas 

histórias, motivando as crianças para a aprendizagem da 

leitura e da escrita. 

 

Atividades a desenvolver, nomeadamente: 

 

_momentos de conto na sala de atividades; 

_momentos de conto em bibliotecas (EB1 AG, Algés e Oeiras); 

_momentos de conto/atelier dinamizados por animadores no 

espaço da escola; 

_visitas ao teatro; 

_dramatizações; 

_“O livro vai a casa” que irá ter início a partir de janeiro e vai 

até ao final do ano letivo em articulação com as famílias 

 



2014_2015 Amigos do ambiente 

Objetivo geral do Projeto: Sensibilizar as crianças para a 

aquisição de comportamentos e atitudes que permitam a 

sustentabilidade do ambiente e do planeta.  

No âmbito deste projeto: 

_é dinamizada a horta pedagógica e o quintal dos coelhos, 

porquinhos da Índia, galos e galinhas, de forma articulada com 

o CTL, no JI José Martins; 

_é valorizado o espaço escolar fazendo a recolha dos lixos 

para os respetivos ecopontos existentes nos jardins de infância 

e utilizando a política dos 3Rs: reciclar, reutilizar e reaproveitar 

materiais, no desenvolvimento das atividades previstas nas 

planificações e projetos. 



2014_2015 Hábitos de vida saudáveis 

Objetivo geral do Projeto: Sensibilizar as crianças e 

famílias para a importância de hábitos de vida saudáveis. 

Atividades a desenvolver, nomeadamente: 

 

_recolha de imagens e registos gráficos sobre alimentos; 

_identificação e categorização dos alimentos; 

_elaboração da roda dos alimentos; 

_momentos de expressão físico motora no ginásio da EB1 

Armando Guerreiro e no JI; 

_ações de sensibilização para as crianças em parceria com o 

centro de saúde, nomeadamente com enfermeiras e 

higienista oral. 



Eu e os outros 2014_2015 

Objetivo geral do Projeto: Contribuir para a aquisição de 

competências nas crianças que lhes permitam confrontarem-se 

positivamente consigo próprias e com os outros, serem 

capazes de fazer escolhas individuais e coletivas, de forma 

consciente e responsável.  

Este projeto é transversal a todas as áreas, inclui todas as 

atividades que proporcionem às crianças a oportunidade de 

participarem num grupo e de iniciarem aprendizagens de 

atitudes e valores que lhes permitam tornarem-se cidadãos 

críticos e solidários. 
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