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Plano de Atividades – UNESCO ano letivo 2022-2023 

 

Comemoração Descrição da atividade/ estratégias 

Dia Internacional da Paz (21 de 

setembro) 

- Realização de um vídeo alusivo à paz com todos os alunos do 

Jardim Escola João de Deus- Belas; 

- Diálogo com os alunos sendo o objetivo o de construir um 

mundo livre do racismo e da discriminação racial. Um mundo 

onde a compaixão e a empatia superem a desconfiança e o ódio. 

Um mundo do qual nos possamos verdadeiramente orgulhar. 

7 de outubro de 1143 – 

Comemoração do dia Internacional 

da Música 

- Diálogo com os alunos explicando que a história desta data está 

ligada ao “International Music Council”, uma instituição criada 

pela UNESCO em 1949, 

-Construir instrumentos musicais alternativos, 

-Visualização de   documentários que celebram a história da 

música e de músicos. 

 

Dia Mundial dos Correios (9 de 

outubro) 

-Diálogo com os alunos explicando como objetivo dar a 

conhecer o papel dos correios na vida quotidiana das pessoas e 

das empresas, bem como a sua contribuição para o 

desenvolvimento social e económico; 

- Como atividade foi proposta aos alunos que escrevessem uma 

carta aos seus familiares. As cartas dos alunos foram colocadas 

no marco de correios e rececionadas pelas referidas famílias. 

Dia Mundial da Alimentação (16 de 

outubro) 

-No Dia Mundial da Alimentação, comemorado no âmbito do 

Ano Internacional das Ciência Básicas para o Desenvolvimento 

Sustentável, falámos de inovação, sustentabilidade e saúde;  

- Sessão de esclarecimento sobre a alimentação saudável. 

- Confeção de sopa, pão, queijo, espetadas de fruta, bolachas de 

aveia (pelos alunos).  

- Diferenciação entre alimentos saudáveis e não saudáveis. 

- Criar hábitos de higiene alimentar.  

Celebração do Halloween (31 de 

outubro) 

- A cultura de celebração do Halloween é muito forte em países 

de língua anglo-saxônica, sobretudo nos Estados Unidos. Com 

o tempo, o feriado ganhou popularidade e hoje é comemorado, 

ainda que em menor escala, em boa parte do mundo.; 

- Os alunos vieram mascarados; 

- Como proposta de atividade realizaram máscaras, fantasias, 

concurso de máscaras, receitas de Halloween esculpiram 

abóboras. 

Dia de aulas ao ar livre (4 de 

novembro) 

- A aprendizagem ao ar livre melhora a saúde das crianças, 

motiva-as a aprenderem e fomenta uma maior ligação com a 

natureza. Brincar não só ensina competências fundamentais de 

vida como a resiliência, o trabalho em equipa e a criatividade, 

como também é essencial para a criança aproveitar a sua 

infância. 

Dia Mundial dos Tsunamis(5 de 

novembro) 

 

 

- Dialogar com as crianças com o objetivo de as sensibilizar 

para redução de Risco de Desastre enfatizando a importância de 

sistemas de alerta precoce como ferramentas eficazes para salvar 

vidas e evitar que o perigo evolua para um desastre. 



Comemoração do dia de S. 

Martinho (11 de novembro) 

- Leitura da Lenda de S.Martinho; 

- Assar castanhas; 

- Magusto; 

- Decoração da sala. 

 

Dia Nacional do Pijama (20 de 

novembro) 

-Diálogo com os alunos explicando que é uma data onde 

crianças têm possibilidade de ajudar outras crianças; 

- Neste dia as crianças poderão vir vestidas de pijama para a 

escola, lembrando a todos que «uma criança tem direito a 

crescer numa família»; 

- Como atividade as crianças terão cortar e montar a casa dos 

pijamas; 

-Decorar o espaço escolar e preparar atividades originais; 

-Ler a história O Ladrão de Girassóis, na totalidade ou resumida, 

consoante a idade das crianças. 

Dia Internacional dos Direitos 

Humanos (10 de dezembro) 

- Diálogo com os alunos sobre a Convenção Universal dos 

Direitos Humanos. 

- Atividades de comemoração podem envolver toda a escola 

através de eventos próprios, que podem ser desportivos, 

culturais ou outros; 

 - Atividades de reflexão, com o objetivo de promover a 

participação ativa dos alunos através do debate, role play, 

pesquisa em conjunto ou trabalho de grupo. 

Dia Internacional da UNICEF (11 

de dezembro) 

- Diálogo com os alunos sobre o Dia Internacional da UNICEF 

esclarecendo que este se celebra anualmente a 11 de dezembro. 

A UNICEF (United Nations Children's Fund - Fundo das 

Nações Unidas para a Infância) é um órgão da Organização das 

Nações Unidas (ONU) que tem como objetivo fomentar a defesa 

dos direitos das crianças e contribuir para o desenvolvimento 

destas. 

Dia Internacional da Mulher  

Homenagem a João de Deus Ramos 

no dia do seu nascimento  

(8 de março) 

- Consciencializar para o papel da Mulher na sociedade. 

- Conhecer a história que deu origem a esta comemoração. 

- Realização de trabalhos alusivos ao tema.  

- Homenagem a João de Deus Ramos, à importância da sua 

pedagogia e humanismo, no dia do seu nascimento. 

Dia Mundial da Árvore (21 de 

março) 

- Visita ao Pomar e Horta Pedagógica do Jardim Escola, 

- Explicar o objetivo da comemoração do Dia Mundial da 

Árvore e sensibilizar a população escolar para a importância da 

preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e 

ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos; 

-Neste dia decorrem várias ações de arborização e reflorestação, 

em diversos locais do mundo. 

Dia Mundial da Água (22 de março) 

-A data visa alertar a população escolar para a urgente 

necessidade de preservação e poupança deste recurso natural 

tão valioso. A gestão dos recursos de água tem impacto em 

vários setores, nomeadamente na saúde, produção de 

alimentos, energia, abastecimento doméstico e sanitário, 

indústria e sustentabilidade ambiental; 

- Atividades sobre o tema. 

Dia Mundial da Terra (22 de abril) 

-Explicar aos alunos que o Dia Mundial da Terra (Earth 

Day) celebra-se todos os anos no dia 22 de Abril em mais de 

190 países. Neste dia milhões de pessoas assumem o 

seu “compromisso com a proteção e a necessidade de 

preservar os recursos naturais, o ambiente e a sustentabilidade 

da Terra”.Este tema alerta para a importância de se mudar as 

https://www.earthday.org/earth-day-2021/
https://www.earthday.org/earth-day-2021/


estratégias politicas e empresariais, no sentido de se tomarem 

medidas que possam minimizar os problemas relacionados com 

o clima.Este é o momento de investir na defesa do planeta e de 

preservar e proteger a nossa saúde, as nossas famílias, os nossos 

meios de subsistência. Um futuro verde é um futuro próspero! 

Dia Internacional da Família (15 de 

maio) 

- Relembrar que o Dia Internacional da Família é comemorado 

anualmente em 15 de maio; 

-Esta data homenageia a instituição familiar, um núcleo 

essencial para a formação moral de todos os indivíduos; 

- Lembrar que família é o grupo de indivíduos que protegem e 

amam. Uma família pode ser formada por diferentes membros, 

não apenas um pai, uma mãe, por exemplo. Existem famílias 

com dois pais, duas mães, pais ou mães solteiros, tios, avós e 

etc. 

- Fazer atividades alusivas ao tema. 

 

Semana da Educação Artística (4.ª 

semana de maio) 

- Realização de trabalhos alusivos ao tema. 

- Fomentar a cultura artística,  

- Promover o contacto com diferentes técnicas e explorar 

diferentes materiais;  

- Observação das peças de arte que se encontram no átrio nobre 

do Jardim Escola, refletir e falar sobre as mesmas.  

Dia Internacional da Biodiversidade 

(22 de maio) 

- Definir o conceito de Biodiversidade com os nossos alunos: 

“Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos 

Vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os 

ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 

aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 

compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre 

espécies e de ecossistemas”; 

- Debate com os alunos sobre as Principais ameaças à 

biodiversidade: 

A ação do homem impacta negativamente os outros seres vivos, 

provocando, por exemplo, extinções e perda de habitat. Dentre 

as principais ameaças atuais à biodiversidade, podemos citar: 

 Poluição; 

 Expansão urbana; 

 Expansão da agricultura e pecuária; 

 Consumismo, que leva à exploração exagerada dos recursos 

naturais; 

 Introdução de espécies exóticas; 

 Mudanças climáticas. 

 Vivos Dia Mundial da Criança (1 de 

junho) 

- Realização de atividades alusivas ao dia Mundial da Criança; 

- Visita de estudo à quinta Tambor. 

Dia Mundial do Ambiente (5 de 

junho) 

- Sensibilizar os alunos para as alterações climáticas e dialogar 

sobre como podemos melhorar as nossas práticas. 

- Passeio pedonal pela Serra Casal da Carregueira. 

Dia Mundial dos Oceanos (8 de 

junho) 

- Debates com os alunos sobre o Dia Mundial dos Oceanos é 

celebrado neste 8 de junho. Os oceanos são o maior ecossistema 

do planeta, regulam o clima e proporcionam meios de 

subsistência para milhares de milhões de pessoas. Mas a sua 

saúde está em perigo.  

- Para conscientizar as crianças sobre a importância de 

proteger os oceanos, você pode fazer diferentes atividades com 

eles. Desta forma, além de desfrutar da água, das ondas e da 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/impactos-ambientais.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/habitat-nicho-ecologico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/poluicao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/recursos-naturais.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/recursos-naturais.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/especies-exoticas-invasoras-1.htm


diversão dos dias de praia, os mais pequenos ficarão mais 

conscientes da importância de cuidar dos oceanos. Assim, 

quando vocês passarem um dia juntos na praia, as crianças vão 

lembrar que têm que recolher todo o lixo e deixar tudo perfeito. 

 

Nota Informativa: 

Este resumo do PAA contendo apenas atividades dos dias comemorativos da UNESCO poderão 

sofrer alteração e ajustes aos princípios propostos pela UNESCO. 

 

 


